
ت، همدلی و هم))    1394گزارش عملکرد سال 
 ((زبانی دولت و ملّ

 بهمن ماه امور تغذیهدانشجویی در واحد  امور  عنوان:گزارش عملکرد مدیریت

 شرح رویداد:

 .ییدانشجو یشام در سلف ها و خوابگاه هاو صبحانه، ناهار  یپرس غذا35506  عیو توز هیته-1

و چلوجوجه کباب به همراه  دهیپرس چلو کباب کوب350عیو توز هیهمراه و مهمانان مراسم  با ته اتیو ه ریاز مقام محترم وز ییرایپذ -2

 (.ریموس تون،ماستیوه،زیدسر)دلستر،م

سلف  طیها و کارشناسان بهداشت بر مح ناهار و شام وصبحانه خوابگاه یبر وعده ها ییکارشناسان امور دانشجو مینظارت مستمر و مستق-3

 مورد.. 22کارکنان به تعداد یهداشت فردو ب سیسرو

 .انیدانشجو یتمندیدانشگاه در جهت باال بردن سطح رضا یصنف یشورا یاسفند ماه با نظرمشورت ییبرنامه غذا میتنظ-4

 غذا در خوابگاهها. افتیکارت خوان در یدستگاهها یابی بیو ع یبانیپشت-5

 . انیجهت رزرو دانشجو هیتغذ تیقرار دادن آن در سا و 1394اسفندماه سال ییبرنامه غذا میو تنظ هیته -6

 .انیدانشجو ییغذا یوعده ها ییتالش مستمر در جهت ارتقاء ارزش غذا -7

 .  یشرکت طرف قرارداد در بهمن و ارجاع به امور مال تیصورت وضع میتنظ -8

 اد.برابر با مفاد قرارد مانکاریشده توسط پ یداریخر هینظارت و کنترل مواد اول -9

 

 بهمن ماه دانشجویی در واحد ایاب و ذهاب امور  عنوان:گزارش عملکرد مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماه بهمن عملکرد ردیف

 نفر 13300 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند 1

 نفر 12400 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 2

 مورد5 ایاب و ذهاب کارگاه ها ، سمینارها، بازدیدها، کرسی های آزاداندیشی و جشن ها 3

 دستگاه5 ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان 4

 دستگاه icm 3ایاب و ذهاب دانشجویان دوره  5

 مورد 4 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان 6

 مورد 2 نجات داخل استانایاب و ذهاب کارورزی اعزام دانشجو به کارخا 7

 

 بهمن ماه دانشجویی در واحد امور رفاهیامور عنوان:گزارش عملکرد مدیریت 

 تعداد عملکرد ردیف

 نفر  40 صدور مجوز از صندوق رفاه )گواهی موقت ،تائیدیه تحصیلی ،مدرک تحصیلی وریز نمرات(  1

 نفر 88 ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه وتسویه حساب دانشجویی 2

 نفر 15  از  دانشجویان  واجد شرایط متقاضی وام بنیاد علوی ثبت نام  3
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ت، همدلی و هم))    1394گزارش عملکرد سال 
 ((زبانی دولت و ملّ

 بهمن ماه ها دانشجویی در واحد امورخوابگاه امور  عنوان:گزارش عملکرد مدیریت

 شرح رویداد:   

  ها در خوابگاه بهمن ماه   اقداماتاهم: 

 .به خوابگاهها ندهیمواد شو هیسهم لیتحو-1

نفر در  131ومهمان به تعداد یدالورود،انتقالیجد انیو اسکان دانشجو رشیپذ-2

 .ییدانشجو یوابگاههاخ

 و اسکان خوابگاهها. تیریدر برنامه مد دالورودیجد انیاطالعات دانشجو ثبت-3

 .مشکالت خوابگاه یریگیبه منظور پ سیخوابگاه گلد انیبا  دانشجو یصنف یشورا یاعضا نشست-4

 .متر مربع 72متراژ مطهری بهخوابگاه   1های بلوککف اتاق یکار موکت-5

 خوابگاهها. هیجهت کل  قیسول اطفاء حرپعدد ک 39کمالوند وتعداد  سیگاز جهت آشپزخانه خوابگاه پرد لندریسعدد24شارژتعداد-6

 کمالوند. به مخزن خوابگاه  لیگازوئ تریل 2500مقدار هیتخل-7

 .سیرفت وبرگشت مخزن آب خوابگاه گلد یجابجا شدن لوله ها -8

 .یم خوابگاه بوعلطبقه سو کیبلوک  یبهداشت یسهایانسداد سرو رفع-9

 . گیاطراف د پره  عدد  5 ضیوتعو یموتورخانه خوابگاه مطهر گید ریتعم-10

 تعداد شرح ردیف

 مورد  374 رفع مشکالت تاسیساتی 1

 مورد 37 رفع مشکالت ساختمانی 2

 مورد  18 گاهبازدید مسئولین از خواب 3

 مورد   18 خوابگاه   ITبازدید کارشناسان  4

 نفر  1145 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 5

 

 بهمن ماه شاورهم دانشجویی در واحد  امور  عنوان:گزارش عملکرد مدیریت

 شرح رویداد:

 جلسه کیبا موضوع درمان در   7و 4منطقه  یعلوم پزشک یدانشگاهها ییره دانشجونشست  ادارات مشاو یبرگزار-1

 موج مثبت هیشماره نشر نیاول یطراح-2

 جلسه مشاوره در خوابگاه ها 8 یبرگزار-3

 


