
 )) عال اقتصاد وصرهنگ با زعم ملی ومذرییت جهادی((    5;35ظزاسػ عملکرد عال 

 5;/53/8اتسخی:    ظزاسػ عملکرد مذرییت دانصدىیی رد واحذ تغزهی :عنىان

د:    ششح سویذا

گاي اهی دانصدىیی.  رپط361941تهیً و تىصعی  -3 ی صبحاهن، اناهس و ؽام رد علف اه و خىاب  غزا

سی و نص -4 گاي گلذیظ جهت ایجاد بستشاهی الصم 6ب خریذا گاي بىػلی وخىاب گاي اتىماسیىن تغزهی مجهز هب چراؽ اهی آالسم داس رد علف سشویظ اهی گلذشت،خىاب رد دو منى نمىدن ربانهم  دست

 تغزهی.

یی مهر ماي و ضراس دادن رد عایت تغزهی جهت سصسو دانصدىیان. -5  تهیً و میظنت ربانهم غزا

 وضعیت ششکت طرف ضراسداد ردشهریىس ماي و اسجاع هب امىس مالی.میظنت صىست  -6

کاس ربارب با مفاد ضراسداد. -7 سی شذي تىسظ پیمان  نظاست و کنتشل مىاد اولیً خریذا

نپضؽکی -8 خىسی دادکشني دنذا صی غزا  .تجهیض وساي انذا

 خریذ تجهیضات جهت علف سشویظ گلذشت ؽامل: -9

د-9-3 سی تؼذا  خىسی عذد میض غزا 41خریذا

د-9-4 سی تؼذا خىسی 311خریذا  عذد صىذلی مخصىؿ غزا

د-9-5 سی تجهیضات مىسد نیاص طبخ وتىصعی ؽامل:دیگ رد هس عازی زبسگ متىسظ وکىچک، تؼذا خىسی 416عذد سینی و411خریذا  عذداقشك غزا

گاي آبگرمکه-9-6 سی یک دست  خریذا

گ  خریذ ونصب -9-7  جهت اتىماسیىن تغزهی   ايیک دست

 میشات عاختمانی واتسیغاتی علف سشویظ گلذشت ؽامل:انجام تع -:

د -3-:  عذد 81تعىیض کامل سیستم ربق اعم اص اتبلى ربق، سیم کشی، نصب پاهی اهی اهی مهتابی  هب تؼذا

 تعمیش کامل جیصخىانهای تىصعی غزا -4-:



خىسی -5-:  تعمیش کامل فه کىئیلهای مىجىد رد غزا

خىسی رباردان وخىارهان سشویظ نصب پاستیشه جهت تفکیک فضای-6-:  غزا

خىسی -7-:  تعىیض کامل سیستم لىهل کشی آبگرم وسشد غزا

 تىسعً فضای فیضیکی علف واصزایؼ ظرفیت پزریػ دانصدى هب میضان یکصذ نفر-8-:

صی فضای اختصاصی هب عنىان علف سشویظ مخصىؿ اعاتیذ وکاسکىان-9-:  ساي انذا

 فضای علف سشویظ سوگ آمیضی کامل-:-:

خىسی ب  -;-:  هغاصی کف غزا

 تعىیض کامل سیستم دفغ افضالب-31-:

شتی با نصب تجهیضات مربىهط هب تفکیک خىارهان ورباردان  رد وسودیهای علف 8طراحی واجرای -33-:  باب سشویظ بهذا

 

 5;/53/8اتسخی:  مذرییت دانصدىیی رد واحذ ایاب و راهبظزاسػ عملکرد عنىان:

د:    ششح سویذا

 

 

 

 

 شهریىس ماي عملکرد سدیف

مجتمغ امکلىنذ 3
 نفر 611; ایاب و راهب دانصدىیان 

مجتمغ گلذشت 4
 نفر 9511 ایاب و راهب دانصدىیان 

 مىسد 4 ه اهایاب و راهب کاسگاي اه ، سمیىاساه، باصدیذاه، طرسی اهی آصادانذیشی و جش  5

گاي 33 ایاب و راهب کاسوسصی دانصدىیان  6  دست

 
 
 



 )) عال اقتصاد وصرهنگ با زعم ملی ومذرییت جهادی((    5;35ظزاسػ عملکرد عال 

 

 5;/53/8اتسخی:     ظزاسػ عملکرد مذرییت دانصدىیی رد واحذ امىس سافهیعنىان:

د  عملکرد سدیف  تؼذا
تحصیلی وسزی نمرات(  3

تحصیلی ،مذسک 
 نفر 371 صذوس مدىص اص صىذوق سافي )گىاهی مىقت ،اتئیذهی 

 نفر ;4 ثبت ،اعکه و اسعال صرم میضان بذهی افسؽ التحصیالن هب صىذوق سافي وتسىهی حغاب دانصدىیی 4
 مىسد81 اعکه و ثبت تعهذ انهم محضشی دانصدىیان رد رپونذي الکتشونیکی 5

 

 

 

 

 

 

گايعنىان:  5;/53/8   :اتسخی اه ظزاسػ عملکرد مذرییت دانصدىیی رد واحذ امىسخىاب

د ششح سدیف  تؼذا

کالت اتسیغاتی 3  مىسد4:5 سفغ مش

کالت عاختمانی 4  مىسد51 سفغ مش

 نفر75 مهمان 5

 مىسد7:7 تماط خاسج شهری 6

 مىسد71: تماط ردون شهری 7

 عاعت:IT 6عاعت کاسی  8

 --- عاعت کاسی کتابخاهن 9

گاي :  مىسد44 باصدیذ مسئىلیه اص خىاب

گاي   ITباصدیذ کاسشىاعان  ;  مىسد33 خىاب

گاي 31 د دانصدىیان عاکه خىاب  نفر46; تؼذا

گاهها ىس ماي شهری  عی مهمواق  :خىاب

گاهها-3  .تحىیل سهمیً مىاد شىیىذي هب خىاب

د-4 گاهها هب تؼذا  .تخت5ً;3وشتسشی صرػ خىاب

صی مىتىسخاهن و-5 گاهها جهت باصگؾایی  ساي انذا گاهها همزمان با وصل کنتىس آب، ربق وگاص خىاب لتحصیلی جذیذخىاب
 .ششوع عا

گاي گلذ-6 گاي یخچال هب خىاب  .یظتعىیض وتحىیل یک دست

گاي رتمىس -7 گاي پمپ خطی مىتىسخاهن  وخریذ یک دست گاي امکلىنذتتعمیش دو دست سی جهت خىاب  .ات جذا

گاي رپدیظ امکلىنذ تعىیض شىاوس منبغ احبغاط مىتىسخاهن-8  .خىاب

س -9 گاي رپدیظ امکلىنذ41تخیلً مقذا  .زهاس لیتش گاصوئیل هب منبغ رخیشي گاصوئیل خىاب

گا-:  هها:تعمیشات عاختمانی خىاب

گاي گلستان:-3-:  خىاب

د گاي ؽامل:بهغاصی و باصعاصی تؼذا شتی 37تعىیض کامل سیستم دفغ افضالب خىاب  باب آشپضخاهن ویک باب حمام7باب سشویظ بهذا



 

شتی و  سختشىیخاهن جهتPVCاجرای سقف کارب اص انىاع   سشویسهای بهذا

شتی  وکف آشپضخاهن  ػایك کاسی وکاشی کامل کف وبذهن سشویسهای بهذا

گاي   لکً گیشی دیىاساهی بذهن خىاب

شتی هب دتعىیض ردبهای صرسى دي آشپضخاهن وسشویسهای بهذا  عذد33تؼذا

د  گاي هب منظىس صشهف جىیی رد مصشف آب ی،عذد شیش آب ارهمی  جهت سوشىی 51نصب تؼذا  آشپضخاهن وتىالتهای خىاب

د  سی ونصب تؼذا گاي 37خریذا شتی خىاب  عذد سوشىیی جهت سشویسهای بهذا

د سی ونصب تؼذا گاي وتؼLEDعذد المپ;خریذا دجهت دستشىیی اهی خىاب گايق :ذا  طعً آینً جهت سوشىیی اه خىاب

گاي آصادگان -4-:  3تخریب وباصعاصی کف دو باب دستشىیی بلىک :خىاب

 3بلىک5مطهری :تخریب ػایك کاسی وباصعاصی کف حمام ودستشىیی  واحذ-5-:

د تىالت واحذ  35واحذ تىالت تعمیش سقف 37ذ گلذیظ:تخریب وباصعاصی کف تىالت واح-6-: کاسی  5سفغ انغذا  ای داخلی کمذ اهی دیىاسی ضف  وگچ
 


