
ت، همدلی و هم))    9314گزارش عملکرد سال 
 ((زبانی دولت و ملّ

 آبانماه امور تغذیهدانشجویی در واحد  امور  عنوان:گزارش عملکرد مدیریت

 شرح رویداد:

 . ییدانشجو یصبحانه، ناهار و شام در سلف ها و خوابگاه ها یپرس غذا45244  عیو توز هیته -9

ناهار و  شام خوابگاهها و کارشناسان بهداشت بر  یبر وعده ها ییاسان امور دانشجوکارشن مینظارت مستمر و مستق -2

 مورد. 24کارکنان به تعداد یو بهداشت فرد سیسلف سرو طیمح

و پرسنل  انیدانشجو یمند تیدانشگاه جهت باال بردن سطح رضا یها سیدرسلف سرو انیاز دانشجو یانجام نظرسنج -3

 .سیف سرواستفاده کننده از خدمات سل

 هیجهت مشارکت شورا در امور تغذ هیالزم و اول یها یدانشگاه و انجام هماهنگ یصنف یجلسه با شورا یبرگزار -4

 غذا در خوابگاهها. عیتوز یو ساعات و چگونگ انهیبرنامه ماه میخصوصا در تنظ

 غذا در خوابگاهها افتیکارت خوان در یدستگاهها یابی بیو ع یبانیپشت-4

 . انیجهت رزرو دانشجو هیتغذ تیو  قرار دادن آن در سا9314آذر ماه سال ییبرنامه غذا میتنظ و هیته -6

 . یشرکت طرف قرارداد درآبان ماه و ارجاع به امور مال تیصورت وضع میتنظ -5
 

 آبانماه یی در واحد ایاب و ذهابدانشجو امور  عنوان:گزارش عملکرد مدیریت
 

 
 

 مهر ماه عملکرد ردیف

 نفر93233 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند 9
 فرن 0433 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 2

 مورد 3 ایاب و ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی 3
 مورد 4 آزاداندیشی و جشن ها ایاب و ذهاب کارگاه ها، سمینارها،  بازدیدها، کرسی های 4

 دستگاه4 ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان 4
 دستگاه icm 3ایاب و ذهاب دانشجویان دوره  6

 مورد 4 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان 5

 

 آبانماه دانشجویی در واحد امور رفاهیورام عنوان:گزارش عملکرد مدیریت 
 تعداد عملکرد ردیف
 نفر  44 صدور مجوز از صندوق رفاه )گواهی موقت ،تائیدیه تحصیلی ،مدرک تحصیلی وریز نمرات(   9
 نفر 95 ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه وتسویه حساب دانشجویی 2
 نفر  9904 ریال 4940643333پرداخت وام تحصیلی بمبلغ  3

 نفر 54 ریال  393433333پرداخت وام مسکن بمبلغ  4
 نفر 925 ریال 454531404پرداخت وام ضروری بمبلغ  4

 

 

 

 

 

 
 



ت، همدلی و هم))    9314گزارش عملکرد سال 
 ((زبانی دولت و ملّ

 آبانماه ها یی در واحد امورخوابگاهدانشجو امور  عنوان:گزارش عملکرد مدیریت

 آبانماه وقایع مهم 

 .به خوابگاهها ندهیمواد شو هیسهم لیتحو-9
 یاعضا یو معرف ییدانشجو یصنف یانتخابات شورا یبرگزار-9

 .کمالوند  سیوپرد یبوعل ،یمنتخب در خوابگاه گلستان ، مطهر

 .خوابگاهها  هیکل یاتورهایو راد یو راه انداز یریهواگ-2

 .کمالوند سیردعدد لوستر جهت خوابگاه پ 5نصب -3

  itبه اتاق  23واحد  نترنتیخط ا یوکابل کش یداکت کش-4

 .یبه خوابگاه مطهر چیعدد کارتر کی لیو تحو سیخوابگاه گلد

     .تخته   40کمالوند به تعداد  سیواحدها و نمازخانه خوابگاه پرد هیکل یفرشها یشستشو-4

 .سیخوابگاه گلد یدستگاه  جهت اتاق سرپرست کی کمالوند و سیخوابگاه پرد یسه دستگاه جاروبرق ریتعم-6

 .سیبه خوابگاه گلد ییعدد سبد ظرفشو 92وعدد  یعدد سطل زباله جهت خوابگاه مطهر 6 لیتحو-5

 .کمالوند سیعدد پرژکتور جهت محوطه خوابگاه پرد 3ونصب  دیخر-0

 . یوابگاه مطهرموتورخانه خ یدار برا لیدستگاه پمپ موتورخانه و نصب منبع کوئ کی ریتعم-1

 .محوطه پشت ساختمان خوابگاه آزادگان یمانکاریوس یزیبتون ر-93

 تعداد شرح ردیف

 مورد 434 رفع مشکالت تاسیساتی 9

 مورد 44 رفع مشکالت ساختمانی 2

 مورد  33 بازدید مسئولین از خوابگاه 3

 مورد   31 خوابگاهit بازدید کارشناسان 4

 نفر   9990 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 4

 

 آبانماه شاورهم دانشجویی در واحد  امور  عنوان:گزارش عملکرد مدیریت

 شرح رویداد:
 "رابطه تغذیه و سالمت روان" و "رابطه اخالق و سالمت روان"وع کارگاه آموزشی با موضدو جلسه  برگزاری -9
 نفر. 423به تعداد دانشجویان جدیدالورود برای اجرای طرح سالمت روان -2
 .جلسه مشاوره در خوابگاه ها 90زاری برگ-3
 .برگزاری انتخابات کانون سالمت رفتار و تعیین اعضای شورای مرکزی-4

 


