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

 13/4/31اترخی:    گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد تغذهی :عنوان

د:      شرح رویدا
گاه اهی دانشجویی. 32061تهیه و توزعی   -3 ی صبحاهن، اناهر وشام رد سلف اه و خواب  رپس غذا

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

گاه اتوماسی  -1 گاه داده ونسخه جدید رنم افزار تغذهیون تغذهی هب کابل اهی تحت شبکه تعویض کابل اهی دست همچنین نصب ویندوز وپای
گاه بوعلی وگلدیس  گاهها. رد خواب  رد این خواب

یی مرداد ما -4  ه  رد سایت تغذهی جهت رزرو دانشجویان. تهیه و میظنت ربانهم غذا

کار ربارب با مفاد قرارداد. -1 ری شده توسط پیمان  نظارت و کنترل مواد اولیه خریدا

گاه اه توزعی -2  مبارک رمضان.ماه جهت رافه حال دانشجویان رد ایام وعده سحر و افطار رد خواب
 

 13/4/31اترخی:  گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهبعنوان:

 

 
 

 تیر ماه عملکرد ردیف

مجتمع امکلوند 3
 نفر 36800 ایاب و ذاهب دانشجویان 

مجتمع گلدشت 6
 نفر 30600 ایاب و ذاهب دانشجویان 

گاه 36 کارورزی دانشجویان  ایاب و ذاهب 1  دست

 

 13/4/31اترخی:     گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امور رافهیعنوان:

عملکرد ردیف
د    تعدا

تحصیلی ورزی نمرات( صدور مجوز از صندوق رافه )گو  3
تحصیلی ،مدرک 

 نفر 20 اهی موقت ،اتئیدهی 
 نفر 321 ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی افرغ التحصیالن هب صندوق رافه وتسوهی حساب دانشجویی 6
 نفر3 اسکن و ثبت تعهد انهم محضری دانشجویان رد رپونده الکترونیکی 1

 

 



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

 

 

گاهعنوان:  13/4/31   اترخی: اه گزارش عملکرد مدرییت دانشجویی رد واحد امورخواب

د شرح ردیف  تعدا

کالت اتسیساتی 3  مورد384 رفع مش

کالت ساختمانی 6  مورد41 رفع مش

 نفر8 مهمان 1

 مورد3183 رج شهریتماس خا 4

 مورد3030 تماس ردون شهری 1

 ساعتIT 330 ساعت کاری  2

 ساعت 13 ساعت کاری کتابخاهن 1

گاه 8  مورد32 بازدید مسئولین از خواب

گاه   IT بازدید کارشناسان 3  مورد3 خواب

گاه 30 د دانشجویان ساکن خواب  نفر3316 تعدا

گاهها ماه تیر عی مهمواق  :خواب

گاهها.ت -3  حویل سهمیه مواد شوینده هب کلیه خواب

گاههای-6 گلستان، آزادگان ،شهید مطهری  :خاموش نمودن موتورخاهن، قطع کنتور آب ،ربق وگاز خواب

گاه رپدیس امکلوند توسط اتسیسات  بدلیل شروع تعطیالت اتبستانی.  وخواب

د-1 کان تعدا گاه گلد13ااقتنل واس گاه یس بدلیل تعمیرات سانفر از دانشجویان زپشکی هب خواب ختمانی خواب

همچنین تعدا 
گاه بوعلی.32دگلستان  گاه رپدیس امکلوند هب خواب  نفر دانشجوی زپشکی خواب

د-4  کان تعدا گاه3اس د خوارهان نفر دانشجوی رپستاری الیگوردز رد خواب گاه 1گلدیس وتعدا نفر رد خواب

 بوعلی.رباردان 

گاه بوعلی  6سرویس کولراهی بلوک -1 دخواب گاه توسط اتسیسات 1هب تعدا  .دست

گاه واکس زنی بلوک -2 گاه گلدیس4تعمیر دست  .خواب

 


