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

 13/2/31اترخی:    گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد تغذهی :عنوان

د:      شرح رویدا
 پرس غذای صبحانه، ناهار و شام در سلف ها و خوابگاه های دانشجویی. 67405تهیه و توزیع   -3

 پرس غذا جهت افطار و سحر دانشجویان معتکف در طرح اعتکاف. 3217وزیع تهیه و ت-2

 جلسه توجیهی با برنده ی مناقصه ی تغذیه طبخ و توزیع غذای دانشجویان و پرسنل مطابق مفاد قرارداد. -1

بهداشت بر محیط سلف سرویس  نظارت مستمر و مستقیم کارشناسان امور دانشجویی بر وعده های ناهار و  شام  خوابگاهها و کارشناسان -4

 مورد. 17و بهداشت فردی کارکنان به تعداد

 پشتیبانی و عیب یابی دستگاههای کارت خوان دریافت غذا در خوابگاهها-6

 . باتوجه به ایام امتحانات دانشجویان و قرار دادن آن در سایت تغذیه جهت رزرو دانشجویان31تهیه و تنظیم برنامه غذایی خرداد ماه سال -5

 تنظیم صورت وضعیت شرکت طرف قرارداد دراردیبهشت ماه و ارجاع به امور مالی.  -0

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

 

 13/2/31اترخی:  عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهبگزارش عنوان:

 تعداد عنوان ردیف

 نفر 10535 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند 3

 نفر 14377 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 2

 مورد  3 ایاب و ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی   1

 مورد 6 ها ، سمینارها، بازدیدها، کرسی های آزاداندیشی و جشن هاایاب و ذهاب کارگاه  4

 دستگاه 30 ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان  6

 مورد 30 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان 5

 مورد 1 ایاب و ذهاب کارورزی اعزام دانشجو به کارخانجات داخل استان 0
   

 13/2/31اترخی:     گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امور رافهیعنوان:

 

 تعداد  عملکرد ردیف

 نفر 17 صدور مجوز از صندوق رفاه )گواهی موقت ،تائیدیه تحصیلی ،مدرک تحصیلی وریز نمرات(  3

 نفر 36 فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه وتسویه حساب دانشجوییثبت ،اسکن و ارسال  2

 نفر43 اسکن و ثبت تعهد نامه محضری دانشجویان در پرونده الکترونیکی 1

 نفر32 پرداخت وام ضروری دانشجویان 4
 

 



 

گاهعنوان:  13/2/31   اترخی: اه گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امورخواب

 تعداد شرح ردیف

 مورد142 رفع مشکالت تاسیساتی 3

 مورد52 رفع مشکالت ساختمانی 2

 نفر328 مهمان 1

 مورد3382 تماس خارج شهری 4

 مورد3213 تماس درون شهری 6

 ساعتIT 134ساعت کاری  5

 ساعت 262 ساعت کاری کتابخانه 0

 مورد63 بازدید مسئولین از خوابگاه 8

 مورد14 خوابگاه   ITبازدید کارشناسان  3

 نفر3311 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 37

 ماه: اردیبهشت یع مهموقا        

 .تحویل سهمیه مواد شوینده به کلیه خوابگاهها-3

بازدید نمایندگان معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت -2

ولین امور دانشجویی دانشگاه از کلیه ئدرمان وآموزش پزشکی ومس

 .خوابگاههای دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاهها

نظر -3برگزاری هفته خوابگاهها واجرای بندهای مصوب شامل:-1

بگاه، ایاب وذهاب، سنجی از دانشجویان خوابگاهی در زمینه های خوا

IT  تعیین اتاق های نمونه خوابگاههای دانشجویی وتقدیر از -2وتغذیه

 با دانشجویاننشست رئیس دانشگاه واعضای هیات رئیسه -1آنها

  ها.بسیج عمومی جهت نظافت خوابگاه-4خوابگاه گلدیس 

سرویس و راه اندازی کولر کلیه خوابگاهها توسط نیروهای -4

 دن رادیاتور هاتاسیسات وخاموش کر

  تعمیر تجهیزات خوابگاهها شامل:-6

خوابگاه مطهری: یک دستگاه تلویزیون اتاق ناظمه،یک دستگاه -2خوابگاه آزادگان: تعمیر پمپ موتورخانه خوابگاه -3

خوبگاه گلدیس:تعمیر یک دستگاه  -4خوابگاه گلستان:یک دستگاه یخچال-IT 1 جارو برقی ویک دستگاه کیس اتاق

، یک دستگاه IT خوابگاه بوعلی: تعمیر سه دستگاه مودم اتاق-6پیوتر اتاق ناظمه،یک دستگاه جارو برقی کیس کام

     .خوابگاه پردیس کمالوند: یک دستگاه آبسردکن -5ماشین لباسشویی ویک دستگاه یخچال

    .سرویسها ی کف دوغاب سرویسهای بهداشتی خوابگاه مطهری جهت جلوگیری از چکه احتمال -5

 .عدد 23تعداد پر کردن کپسول گازهای خوابگاه پردیس کمالوند توسط نماینده شرکت پرسی گاز به -0

 .دستگاه4شارژ المپهای اضطراری طبقات خوابگاه پردیس کمالوند به تعداد-8

 .خوابگاه گلستانIT اتاقت خریداری یک عدد صفحه کلید جه-3

  .نصب سه دستگاه تهویه جهت سرویسهای بهداشتی خوابگاه پردیس کمالوندو خریداری -37

 مراسمات ونشستهای خوابگاهها      

 .برگزاری جلسات مشاوره با حضور خانمها:نیکنام،موحدی،زارع ،بابامراد وآقای فراست در خوابگاهها-3

 


