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

 13/3/31اترخی:    گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد تغذهی :عنوان
 شرح رویداد:    

 پرس غذای صبحانه، ناهار وشام در سلف ها و خوابگاه های دانشجویی. 21912تهیه و توزیع   -1

 پرس ناهار جهت اردوی دانشجویان در تفرجگاه آبشار نوژیان.  111زیع تهیه و تو-2

 پرس ناهار جهت اردوی دانشجویان در تفرجگاه آبشار بیشه.  54تهیه و توزیع  -3

س نظارت مستمر و مستقیم کارشناسان امور دانشجویی بر وعده های ناهار و  شام  خوابگاهها و کارشناسان بهداشت بر محیط سلف سروی -5

 مورد. 23و بهداشت فردی کارکنان به تعداد

 پشتیبانی و عیب یابی دستگاههای کارت خوان دریافت غذا در خوابگاهها.-4

 و قرار دادن آن در سایت تغذیه جهت رزرو دانشجویان. 1393تهیه و تنظیم برنامه غذایی اردیبهشت  ماه سال -1

 اه و ارجاع به امور مالی. تنظیم صورت وضعیت شرکت طرف قرارداد درفروردین م -7

 نظارت و کنترل مواد اولیه خریداری شده توسط پیمانکار برابر با مفاد قرارداد. -8

 
 

 13/3/31اترخی:  گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهبعنوان:
 

 تعداد عنوان ردیف

 نفر 21911 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند 1

 نفر 19511 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 2

 مورد  5 ایاب و ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی   3

 مورد 3 ایاب و ذهاب کارگاه ها ، سمینارها، بازدیدها، کرسی های آزاداندیشی و جشن ها 5

 دستگاه 17 ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان  4

 مورد 11 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان 1

 مورد 2 ایاب و ذهاب  اردوهای دانشجویی 7
 

 

 13/3/31اترخی:     رافهی امور دانشجویی رد واحدگزارش عملکرد مدرییت عنوان:
 

 تعداد  عملکرد ردیف

 نفر 18 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

 نفر15 اسکن و ثبت تعهد نامه محضری دانشجویان در پرونده الکترونیکی 3

بته صتندوق رفتاه وثبتت     92نیمته دوم سالتحصتیلی   رشته فوریتت پزشتکی    پذیرفته شدگاناطالعات ارسال فایل  5

 نها دربرنامه صندوقآاطالعات 

 نفر31

 

 



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

 

گاهعنوان:  13/3/31   اترخی: اه گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امورخواب
 تعداد شرح ردیف

 مورد255 رفع مشکالت تاسیساتی 1

 مورد29 رفع مشکالت ساختمانی 2

 نفر41 مهمان 3

 مورد1293 تماس خارج شهری 5

 مورد914 یتماس درون شهر 4

 ساعتIT 231ساعت کاری  1

 ساعت 114 ساعت کاری کتابخانه 7

 - تحویل روزنامه 8

 مورد 95 برگزاری نماز جماعت 9

 مورد35 بازدید مسئولین از خوابگاه 11

 مورد11 خوابگاه   ITبازدید کارشناسان  11

 نفر1131 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 12

 ماه:ردین فرو یع مهموقا

 ها. تحویل سهمیه مواد شوینده به خوابگاه-1

راه اندازی موتورخانه و وصل کنتور آب، برق وگاز کلیه خوابگاهها جهت -2

 .بازگشایی بعد ازایام تعطیالت نوروزی

خریداری وتعویض المپ و خازن روشنایی های جاده منتهی به خوابگاه -3

 مورد. 11پردیس کمالوند به تعداد 

خوابگاه گلدیس وتعمیر یک دستگاه  itاری دو عدد موس جهت اتاقخرید-5

 خوابگاه مذکور.  کیس اتاق ناظمه

مطهری وآزادگان ویک دستگاه ماشین  های تعمیر سه دستگاه یخچال خوابگاه-4

 لباسشویی خوابگاه بوعلی.

 .سمپاشی علفهای هرز محوطه خوبگاه مطهری-1

 .ت خوابگاه پردیس کمالوندخریداری اقالم جعبه کمکهای اولیه جه-7
 

 ها: جلسات و نشستهای خوابگاه

برگزاری جلسه پرسش وپاسخ مدیران وکارشناسان حوزه دانشجویی وفرهنگی -1

 با دانشجویان خوابگاه شهید مطهری.

 .گلدیس،آزادگان ومطهری های برگزاری جلسات مشاوره با حضور خانمها بابامراد ،زارعی و نیکنام در خوابگاه-2


