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

 ماه  خرداد              امور تغذهیدانشجویی رد واحد  امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت

 شرح رویداد:

 پرس غذای صبحانه، ناهار و شام در سلف ها و خوابگاه های دانشجویی. 39213تهیه و توزیع   -9
 پرس صبحانه در مراسم پرفیض دعای ندبه در محل تپه شهدای خرم اباد  921ع تهیه و توزی-2

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

 مورد. 24سلف سرویس و بهداشت فردی کارکنان به تعداد

 .ههای کارت خوان دریافت غذا در خوابگاههاپشتیبانی و عیب یابی دستگا-4

با توجه به ایام ماه مبارک رمضان و قرار دادن آن در سایت تغذیه جهت رزرو 9314تهیه و تنظیم برنامه غذایی تیر ماه سال -9

 دانشجویان. 

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

 طرف قرارداد درخرداد ماه و ارجاع به امور مالی . تنظیم صورت وضعیت شرکت  -7

 نظارت و کنترل مواد اولیه خریداری شده توسط پیمانکار برابر با مفاد قرارداد -3

 

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

 

 

 

 

 

 موارد عملکرد ردیف

 نفر9711 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند 9
 نفر9691 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 2
 مورد2 ایاب و ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی 3
 مورد3 ایاب و ذهاب کارگاه ها ، سمینارها، بازدیدها، کرسی های آزاداندیشی و جشن ها 4
 دستگاه 99 اب و ذهاب کارورزی دانشجویانای 9
 دستگاه icm 3 ایاب و ذهاب دانشجویان دوره 6

 مورد4 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان 7
 مورد3 ایاب و ذهاب  اردوهای دانشجویی 3

  

 خرداد ماه دانشجویی رد واحد امور رافهیامور رییت عنوان:گزارش عملکرد مد

 تعداد عملکرد ردیف

 نفر 99 صدور مجوز از صندوق رفاه )گواهی موقت ،تائیدیه تحصیلی ،مدرک تحصیلی وریز نمرات(   9
ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه وتسوویه سسواب    2

 یدانشجوی
 نفر 2

 مورد 72 بررسی و تعیین تکلیف  پرونده های بالتکلیف از طرف صندوق رفاه 3
 نفر9 ریال  29111111پرداخت وام ودیعه مسکن بمبلغ  4

 

 



 

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

گا امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت  ماه  خرداد                   اه هدانشجویی رد واحد امورخواب

د:     شرح رویدا
     ماه:  خرداد وقایع مهم

 به خوابگاهها ندهیمواد شو هیسهم لیوتحو یداریخر-9

 مصوب شامل: یبندها یهفته خوابگاهها واجرا یبرگزار-2

خدمات  نهیساکن خوابگاهها در زم انیاز دانشجو ینظر سنج-2-9

 وذهاب؛ ابیوا ITه،یتغذ ،یارائه شده خوابگاه

 از آنها؛ ریوتقد ییدانشجو یوابگاههانمونه خ یاتاقها نییتع-2-2

 خوابگاه گلستان. انیهمراه با دانشجو اتیدانشگاه وه استینشست ر-2-3

خالص و  دیاس لهیموتورخانه  خوابگاه آزادگان بوس یو مبدل سرارت سیموتورخانه خوابگاه گلد یگهاید لیکو ییرسوب زدا-4

 موتورخانه  خوابگاه آزادگان. 2پمپ شماره  ریتعم

 2بلوک   ییرفع انسداد راه آب روشو نیخوابگاه آزادگان  همچن ییودستشو سیکف سمام خوابگاه گلد یوبازساز بیتخر-9

 یخوابگاه بوعل

 .یدستگاه منبع انبساط جهت خوابگاه مطهر کیونصب  یداریخر-6

 وکمالوند  سیپمپ آب  کولرجهت خوابگاه پرد دستگاه3ودستگاه موتور کولر 4و نصب   یداریخر-7

 .سیجهت خوابگاه گلد هیعدد پمپ کولر وتهو کی یداریخر

 عدد 23کمالوند به تعداد سیگاز جهت آشپزخانه خوابگاه پرد لندریشارژس-3

 یدستگاه  بوعل کیو سیخوابگاه گلد خچالیدستگاه  کی ریتعم-1

 تعداد شرح ردیف
 مورد  276 رفع مشکالت تاسیساتی 9
 مورد  31 رفع مشکالت ساختمانی 2
 مورد   46 بازدید مسئولین از خوابگاه 3

 مورد   29 خوابگاه   ITبازدید کارشناسان  4

 رنف    9993 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 9

 

 ماه  تشهبیارد                   دانشجویی رد واحد مشاوره و راهنماییامور  ملکرد مدرییت عنوان:گزارش ع 

د:     شرح رویدا
 .جلسه مشاوره در خوابگاهها توسط کارشناسان مربوطه 4 یبرگزار-9

 ."اعتیاد دارویی "آموزشی با موضوع کارگاهبرگزاری -2

 


