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

 3131/ 7/ 13اترخی:       دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب)مهرماه( امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت

د:  شرح رویدا

گاه اهی دان 22753تهیه و توزعی  -3 ی صبحاهن، اناهر ، شام رد سلف اه و خواب  شجویی. رپس غذا

گاه آبشار بیشه  552تهیه وتوزعی  -5 کان اردواهی تفریحی دانشجویان رد تفرج  .رپس غذا رد م

شت فردی کار  -1 شت رب محیط و بهدا گاهها و کارشناسان بهدا د نظارت مستمر و مستقیم کارشناسان امور دانشجویی رب وعده اهی اناهر و  شام  خواب  .مورد  13کنان سلف سرویس هب تعدا

 .عدد کارت تغذهی ربای دانشجویان جدید الورد 535صدور -4

کان ظرف شویی سلف با محل توزعی غذا -2 مجتمع گلدشت و م
ی خوارهان و رباردان سلف   .خرید و نصب رپده ضد آب حائل نیب محل توزعی غذا

گاهها.-6 گاههای کارت خوان ردیافت غذا رد خواب  ابیتشپنی و عیب یابی دست

یی آبانماه سالتهیه و میظنت رب -7  رد سایت تغذهی جهت رزرو دانشجویان.  31انهم غذا

 میظنت صورت وضعیت شرکت طرف قرارداد ردشهریور ماه و ارجاع هب امور مالی. -3

یی دانشجویان. -3 یی وعده اهی غذا  تالش مستمر رد جهت ارتقاء ارزش غذا

کار ربارب -33 ری شده توسط پیمان   با فااد قرارداد.نظارت و کنترل مواد اولیه خریدا

د:  خرید ونصب رپده ضد آبعکس رویدا

  
 

 



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

 13/7/31اترخی:  ماه(مهردانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب) امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت

د:    شرح رویدا

 

       

 

 

 

 

 موارد عملکرد ردیف

 نفر 42333 یاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوندا 3

 نفر 41333 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 5

 مورد  3 ایاب و ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی   1

 مورد 33 ایاب و ذهاب کارگاه ها ، سمینارها، بازدیدها، کرسی های آزاداندیشی و جشن ها 4

 دستگاه 32 ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان  2

 دستگاه ICM 1 ایاب و ذهاب دانشجویان دوره 6

 مورد 35 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان 7

 دستگاه 1 ایاب و ذهاب اردوهای دانشجویی  8

 مورد 5 ایاب و ذهاب کارورزی اعزام دانشجو به کارخانجات داخل استان 9

 

 13/7/31اترخی:     ماه(مهردانشجویی رد واحد امور رافهی)امور عنوان:گزارش عملکرد مدرییت 

د:    شرح رویدا
 تعداد  عملکرد دیفر

 نفر73 صدور مجوز از صندوق رفاه )گواهی موقت ،تائیدیه تحصیلی ،مدرک تحصیلی وریز نمرات(  3

 نفر 47 ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه وتسویه حساب دانشجویی 5

 نفر 23 تعهد نامه محضری دانشجویان در پرونده الکترونیکیو ثبت اسکن  1

 نفر 5731 حوادث دانشجویان با بیمه رازی انعقاد قرارداد بیمه 4

  ثبت نام از متقاضیان وام تحصیلی، مسکن، ضروری و ودیعه مسکن واخذ مدارک مورد نیاز   2

 نفر 21 ریال 3337233پرداخت حق الزحمه کار دانشجویی به مبلغ  6

  نصب و آموزش برنامه صندوق رفاه به کارشناس امور رفاهی بروجرد 7
 

 

 13/7/31اترخی:  دانشجویی رد واحد مشاوره و راهنمایی)مهرماه(امور  زارش عملکرد مدرییت عنوان:گ 

د:     شرح رویدا

 

 تعداد عملکرد ردیف

مورد 3 برگزاری کارگاه آموزشی 3  

جلد 163 تهیه وتوزیع ویژه نامه جهت دانشجویان جدیدالورود 5  

جلسه 36 برگزاری جلسات مشاوره در خوابگاهها 1  

 



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

گاه امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت  13/7/31اترخی:      ماه(مهراه) دانشجویی رد واحد امورخواب

د:     شرح رویدا

 :واقعی مهم مهر ماه     

گاه-3  اه. تحویل سهمیه مواد شوینده هب خواب

د-5 کان تعدا د نفر دانشجوی جد  333پذریش واس لورود وتعدا نفردانشجوی 55یدا

گاه  .اه  ااقتنلی ومهمان رد خواب

گاهه-1 کان خواب لورود رد ربانهم مدرییت واس  ا.ثبت اطالعات دانشجویان جدیدا

گاه-4 زی سیستم گرمایشی رد کلیه خواب  اه. سرویس و راه اندا

گاهها هب متراژ-2  زهار متر مربع.35سمپاشی فضای کلیه خواب

د راه -6 شتی شماره 7آب حمام شمارهرفع انسدا گاه گلستان،سرویس بهدا گاه بوعلی وراه آب کف آشپزخاهن واحد1خواب گاه آزادگان2بلوک یک خواب  .بلوک یک خواب

د -7 گاه رپدیس امکلوند و رپنمودن  33تعویض ورپ نمودن تعدا گاه مطهری.3عدد  کپسولهای گاز خواب عددکپسول اطااء حریق خواب  

گاه جار-3 گاه بوعلی وآزادگان.تعمیر دو دست گاه یخچال خواب گاه رپدیس امکلوند و دو دست گاه یخچال خواب گاه مطهری،تعمیر دودست  وربقی خواب

گاه مطهری.-3 گاه گلدیس وتحویل یک عدد کاررتیج جهت رپینتر خواب گاه بوعلی و خواب گاه کیس کاویپمرت خواب  تعمیردو دست

گاه گوشی تلفن اثبت ویک عدد-33 ری یک دست گاه گلدیس خریدا         .  میکروفون جهت خواب

گاههاسمپاشی -33  .کلیه خواب

 جلسات:

گاه-3 لورود رد خواب  مربوهط. اهی خوارهان توسط سررپست ربگزاری جلسه توجیهی جهت دانشجویان جدیدا

 تعداد شرح ردیف

 مورد416 رفع مشکالت تاسیساتی 3

 مورد 43 رفع مشکالت ساختمانی 5

 نفر 333 مهمان 1

 مورد3323 تماس خارج شهری 4

 مورد3143 تماس درون شهری 2

 مورد 45 بازدید مسئولین از خوابگاه 6

 مورد 56 خوابگاه   ITبازدید کارشناسان  7

 نفر3333 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 3

 


