
 ((اقتصاد وفرهنگ با زعم ملی ومدرییت جهادی)) سال     3131گزارش عملکرد سال 
 13/1/91تاریخ:    گزارش عملکرد مدیریت دانشجویی در واحد تغذیه :عنوان

 شرح رویداد:    

 پرس غذای صبحانه، ناهار و شام در سلف ها و خوابگاه های دانشجویی. 47484تهیه و توزیع   -1

ستمر و مستقیم کارشناسان امور دانشجویی بر وعده های ناهار و  شام  خوابگاهها و کارشناسان بهداشت بر محیط سلف سرویس نظارت م -2

 مورد.13و بهداشت فردی کارکنان به تعداد

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

 باتوجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان در سایت تغذیه جهت رزرو دانشجویان. 91تهیه و تنظیم برنامه غذایی تیر ماه سال -4

 نظارت و کنترل مواد اولیه خریداری شده توسط پیمانکار برابر با مفاد قرارداد. -1

 توزیع وعده ناهار در خوابگاه ها عالوه بر سلف سرویس ها جهت رفاه حال دانشجویان با توجه به ایام امتحانات. -4

 
 13/1/91تاریخ:  گزارش عملکرد مدیریت دانشجویی در واحد ایاب و ذهابعنوان:

 

 تعداد عنوان ردیف

 نفر 14713 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند 3

 نفر 13473 ب دانشجویان مجتمع گلدشتایاب و ذها 2

 مورد  1 ایاب و ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی   1

 مورد 1 ایاب و ذهاب کارگاه ها ، سمینارها، بازدیدها، کرسی های آزاداندیشی و جشن ها 4

 دستگاه 38 ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان  1

 مورد 32 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان 4
 

 
 13/1/91تاریخ:     گزارش عملکرد مدیریت دانشجویی در واحد امور رفاهیعنوان:

 

 تعداد  عملکرد ردیف

 نفر 42 صدور مجوز از صندوق رفاه )گواهی موقت ،تائیدیه تحصیلی ،مدرک تحصیلی وریز نمرات(  3
 نفر 41 ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه وتسویه حساب دانشجویی 2
 نفر33 اسکن و ثبت تعهد نامه محضری دانشجویان در پرونده الکترونیکی 1
 نفر34 واجدالشرایط دانشجویانبه  مسکنام پرداخت و 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 13/1/91   تاریخ: ها گزارش عملکرد مدیریت دانشجویی در واحد امورخوابگاهعنوان:

 تعداد شرح ردیف
 مورد284 ساتیرفع مشکالت تاسی 3
 مورد18 رفع مشکالت ساختمانی 2
 نفر48 مهمان 1
 مورد3433 تماس خارج شهری 4
 مورد3184 تماس درون شهری 1

 ساعتIT 148ساعت کاری  4

 ساعت 237 ساعت کاری کتابخانه 8
 مورد13 بازدید مسئولین از خوابگاه 7

 مورد37 خوابگاه   ITبازدید کارشناسان  9

 نفر3311 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 33

 :خوابگاهها ماه خرداد یع مهمقاو

 تحویل سهمیه مواد شوینده به کلیه خوابگاهها.-3

نصب توری جهت پنجرهای اتاق خوابگاههای بوعلی -2

 و پردیس کمالوند.

 تعمیر تجهیزات خوابگاهها شامل: -1

خوابگاه مطهری: یک دستگاه یخچال،یک دستگاه -3

اشین لباسشویی ویک دستگاه آمپلی فایر دفتر م

خوابگاه گلدیس:تعویض موتور یک -2سرپرستی 

خوابگاه بوعلی: تعمیر یک دستگاه -2دستگاه کولر

خوابگاه پردیس کمالوند: تعویض  -1ماشین لباسشویی 

 پمپ یک دستگاه کولر

خوابگاه 31نصب یک دستگاه کولر جهت واحد-4

 مطهری

 گشت آب بلوکهای خوابگاه مطهریتفکیک سیستم رفت وبر-1

 عدد .22پر کردن کپسولهای گاز خوابگاه پردیس کمالوند به تعداد-4

 خوابگاه گلدیس 8و9رفع انسداد و بازسازی راه آب ظرفشویی واحد های -8

 

 مراسمات ونشستهای خوابگاهها: 

 

 .برگزاری جلسات مشاوره با حضور خانمها:زارع،نیکنام وبابامراد-3

 


