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

 9314/ 39/9: اترخی      (فروردین ماه)امور تغذهیدانشجویی رد واحد  امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت

د:  شرح رویدا

 پرس غذای صبحانه، ناهار ، شام در سلف ها و خوابگاه های دانشجویی. 50872تهیه و توزیع   -9

 .پرس ناهار جهت اردوی دانشجویان در تفرجگاه آبشار بیشه  937تهیه و توزیع -5

نظارت مستمر و مستقیم کارشناسان امور دانشجویی بر وعده های ناهار و  شام  خوابگاهها و کارشناسان بهداشت بر محیط  -3

 مورد. 94سلف سرویس و بهداشت فردی کارکنان به تعداد

 .گاههای کارت خوان دریافت غذا در خوابگاههاپشتیبانی و عیب یابی دست-4

 و قرار دادن آن در سایت تغذیه جهت رزرو دانشجویان. 9314تهیه و تنظیم برنامه غذایی اردیبهشت  ماه سال -2

 تالش مستمر در جهت ارتقاء ارزش غذایی وعده های غذایی دانشجویان. -6

 ه و ارجاع به امور مالی . تنظیم صورت وضعیت شرکت طرف قرارداد درفروردین ما -0

 نظارت و کنترل مواد اولیه خریداری شده توسط پیمانکار برابر با مفاد قرارداد. -8
 

 9314/ 39/9اترخی:  ماه( نی )فرورددانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت

 

       

 

 

 

 موارد عملکرد ردیف

 نفر 55977 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند 9

 نفر 57877 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 5

 مورد  9 ایاب و ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی  3

 مورد 6 ایاب و ذهاب کارگاه ها ، سمینارها، بازدیدها، کرسی های آزاداندیشی و جشن ها 4

 دستگاه 57 ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان  2

 دستگاهicm  3 رهایاب و ذهاب دانشجویان دو 6

 مورد 93 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان 0

 مورد 9 ایاب و ذهاب کارورزی اعزام دانشجو به کارخانجات داخل استان 8

 مورد 9 ایاب و ذهاب  اردوهای جهادی  1

 

 3131/ 13/3:  اترخی ماه( نی )فرورددانشجویی رد واحد امور رافهیامور مدرییت عنوان:گزارش عملکرد 

 تعداد عملکرد ردیف

 نفر 52 صدور مجوز از صندوق رفاه )گواهی موقت ،تائیدیه تحصیلی ،مدرک تحصیلی وریز نمرات(  3
 نفر  33 ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه وتسویه حساب دانشجویی 5
 نفر  5 اسکن و ثبت تعهد نامه محضری دانشجویان در پرونده الکترونیکی 1
دانشکده جهت  کارشناس امور رفاهی  کاربری نام نصب و راه اندازی نرم افزار صندوق رفاه و اخذ  1

 بهداشت

- 

 

 

 



ت، همدلی و هم))    3131گزارش عملکرد سال 
 ((زبانی دولت و ملّ

گاه امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت  3131/ 13/3اترخی:      ماه( نی )فرورداه دانشجویی رد واحد امورخواب

 ماه:   فروردین واقعي مهم     

 .ها به خوابگاه ندهیماهانه مواد شو هیسهم لیتحو-1

 هیخانه و وصل کنتور آب، برق وگاز کلموتور یانداز راه-2

 .ینوروز التیتعط امیبعد ازا ییخوابگاهها جهت بازگشا

 تالیجید رندهیدستگاه گ 5ونصب دستگاه  یداریخر-3

دو دستگاه  یداریخوابگاهها و خر ونیزیجهت اتاق تلو

 .سیمحافظ جهت خوابگاه گلد

 .خوابگاه گلستان خچالیو دو دستگاه  یهرخوابگاه مط یدفتر سرپرست ریفا یدستگاه آمپل کی ریتعم-4

 .کمالوند  سیخوابگاه پرد نترنتیونصب آنتن ا ریتعم-5

 .خوابگاه آزادگان 11/1ب کف آشپزخانه واحد آکردن راه  باز-6

عصر وشب  فتیش یناظمه ها ژهیو هیواحد تغذ نیشام در خوابگاهها با حضور مسئول عیتوز یهیجلسه توج یبرگزار-6

 ر مکان نمازخانه خوابگاه گلستان.خوابگاهها د

 تعداد شرح ردیف
 مورد 512 رفع مشکالت تاسیساتی 3
 مورد 52 یرفع مشکالت ساختمان 5
 نفر  13 مهمان 1
 مورد    53 بازدید مسئولین از خوابگاه 1
 مورد  52 خوابگاه It بازدید کارشناسان 2

 نفر    3331 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 2

 

 3131/ 13/3اترخی:  ماه( نی )فرورددانشجویی رد واحد مشاوره و راهنماییامور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت 

د:     شرح رویدا

 .سان مربوطهجلسه مشاوره در خوابگاهها توسط کارشنا9 یبرگزار--1

 

 


