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

 ماهدی  امور تغذهیدانشجویی رد واحد  امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت

د:  شرح رویدا
 .ییدانشجو یشام در سلف ها و خوابگاه ها و پرس صبحانه، ناهار11520  عیو توز هیته-1

ناهار و شام وصبحانه خوابگاهها و کارشناسان  یبر وعده ها ییدانشجوکارشناسان امور  مینظارت مستمر و مستق-2

 مورد. 18کارکنان به تعداد یو بهداشت فرد سیسلف سرو طیبهداشت بر مح

 .انیدانشجو یتمندیدانشگاه در جهت باال بردن سطح رضا یصنف یشورا یبهمن ماه با نظرمشورت ییبرنامه غذا میتنظ-3

 امیدر ا انیهفته جهت رفاه دانشجو یروزها یدر تمام ییدانشجو یدر خوابگاهها ییغذا یتمام وعده ها عیتوز-4

 امتحانات. 

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

 هیذتغ تیو قرار دادن آن در سا انیامتحانات ترم دانشجو امیباتوجه به ا1394بهمن سال ییبرنامه غذا میو تنظ هیته -6

 . انیجهت رزرو دانشجو

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

 .  یو ارجاع به امور مال ماهیشرکت طرف قرارداد در د تیصورت وضع میتنظ -8

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

ت، همدل     1394گزارش عملکرد سال 
 ((یزبان  و هم ی))دولت و ملّ

 دیماه دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت

 

 

 

 

 

 آذر ماه عملکرد ردیف

 نفر 9800 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند 1

 نفر 5500 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 2

 مورد1 ها ، سمینارها، بازدیدها، کرسی های آزاداندیشی و جشن ها ایاب و ذهاب کارگاه 3

 دستگاه5 ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان 4

 دستگاه icm 3ایاب و ذهاب دانشجویان دوره  5

 مورد3 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان 6

 مورد1 ایاب و ذهاب کارورزی اعزام دانشجو به کارخانجات داخل استان 7

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

 دیماه دانشجویی رد واحد امور رافهیامور عنوان:گزارش عملکرد مدرییت 

 

 

 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



 

گاه امور  مدرییت عنوان:گزارش عملکرد  دیماه اه دانشجویی رد واحد امورخواب

ماتاهم  گاه   اقدا  :اه دیماه رد خواب

 .به خوابگاهها ندهیمواد شو هیسهم لیتحو-1

سالن  یبرا عدد صندلی  18و زیعدد م 18 لیتحوخریداری و-2

 های دانشجویی. خوابگاه  مطالعه 

اتاق کار ناظمه و دستگاه  وتریکامپ سیک لیوتحو ریتعم-3

 .سیه گلدخوابگا هیتغذ ونیاتوماس

 .کمالوند سیو پرد یو آزادگان، مطهر سیگلد یها در محوطه خوابگاه یپارک یفلز مکتیعدد ن 30ساخت و نصب -4

 .کمالوند سیخوابگاه پرد 109جهت واحد  خچالیدستگاه  کیدستگاه تخت خواب دو طبقه و دو لیتحو-5

 .سیجهت خوابگاه گلد خچالیدستگاه محافظ  کیدستگاه اجاق گاز  و کی لیوتحو  یداریخر-6

 .کمالوند سیرفع مشکل انسداد راه آب آشپزخانه طبقه دوم خوابگاه پرد-7

 .کمالوند سیخوابگاه پرد یگاز جهت اجاق گازها لندریدستگاه س  22شارژ تعداد -8

 .یموتورخانه خوابگاه مطهر  یدستگاه مشعل دوگانه سوز برا کیو نصب  لیمخزن گازوئ یلوله کش-9

 .یجهت خوابگاه بوعل یتالیجیدستگاه ترموستات د3نصب  و ضیتعو-10

 .دو مرحله یکمالوند ط سیخوابگاه پرد لیوئزگا رهیدر منبع ذخ لیگازوئ تریهزار ل22 هیتخل-11

 تعداد شرح ردیف

 مورد  358 رفع مشکالت تاسیساتی 1

 مورد 37 رفع مشکالت ساختمانی 2

 مورد  20 بازدید مسئولین از خوابگاه 3

 مورد   37 خوابگاه   ITبازدید کارشناسان  4

 نفر   1111 بگاهتعداد دانشجویان ساکن خوا 5

 

 دیماه شاورهم  دانشجویی رد واحد  امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت

د:  شرح رویدا
 و آزادگان  سیدر خوابگاه گلد  یدرس یزیبا موضوع برنامه ر ینشست آموزش دو  یبرگزار-1
 جلسه مشاوره در خوابگاه ها18 یبرگزار-2

 


