ّ
گزارش عملکرد سال (( 9314دولت و ملت ،همدلی و همزبانی))
عنوان:گزارش عملکرد مدیریت امور دانشجویی در واحد امور تغذیه

مهرماه94

شرح رویداد:
 -9تهیه و توزیع 41434پرس غذای صبحانه ،ناهار و شام در سلف ها و خوابگاه های دانشجویی.

-2تهیه و توزیع  971پرس چلوجه جوجه کباب،دوغ و میوه در محل دو اردوی دانشجویی در تفرجگاه آبشار بیشه .
 -3تهیه و توزیع 211پرس چلو خورش قیمه و دوغ به مناسبت جشن غدیر خم در محل مسجد مجتمع کمالوند.

 -4نظارت مستمر و مستقیم کارشناسان امور دانشجویی بر وعده های ناهار و شام خوابگاهها و کارشناسان بهداشت بر محیط سلف سرویس و

بهداشت فردی کارکنان به تعداد 24مورد.

 -4تهیه و تنظیم برنامه غذایی آبان ماه سال9314با توجه به قرار دادن آن در سایت تغذیه جهت رزرو دانشجویان.
 -6تنظیم صورت وضعیت شرکت طرف قرارداد درشهریور ماه و ارجاع به امور مالی .
-7صدور  411عدد کارت تغذیه جهت دانشجویان جدیدالورود.

-8نصب نسخه جدید برنامه اتوماسیون تغذیه جهت کلیه خوابگاهها.
عنوان:گزارش عملکرد مدیریت امور دانشجویی در واحد ایاب و ذهاب
ردیف

مهر ماه94
مهر ماه

عملکرد

9

ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند

93441نفر

2

ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت

8821فر

3

ایاب و ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی

1مورد

4

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

2مورد

4

ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان

4دستگاه

6

ایاب و ذهاب دانشجویان دوره icm

 3دستگاه

7

ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان

2مورد

8

ایاب و ذهاب اردوهای دانشجویی

3مورد

عنوان:گزارش عملکرد مدیریت اموردانشجویی در واحد امور رفاهی
ردیف

مهر ماه

عملکرد

تعداد

9

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

 61نفر

2

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

 28نفر

3

بررسی وپیگیری بیمه حوادث دانشجویان وعقد قرارداد با بیمه رازی

4

اطالع رسانی وام تحصیلی ومسکن برای دانشجویان متقاضی وام

4

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود وبررسی تعهدهای محضری آنها

6

پیگیری ودریافت فایل اکسل اسامی کلیه دانشجویان جهت ارسال به صندوق رفاه وبیمه رازی

عنوان:گزارش عملکرد مدیریت امور دانشجویی در واحد امورخوابگاهها
وقایع مهم مهر ماه
-1تحویل سهمیه مواد شوینده به خوابگاهها.
-2پذیرش واسکان تعداد 914نفر دانشجوی جدیدالورود و 23دانشجوی
انتقالی و مهمان در خوابگاهها.
-3ثبت اطالعات دانشجویان جدیدالورود در برنامه مدیریت و اسکان خوابگاهها.
-4برگزاری جلسات پرسش وپاسخ معاون دانشجویی فرهنگی ،مدیر

مهرماه
ردیف

تعداد

شرح

9

رفع مشکالت تاسیساتی

 414مورد

2

رفع مشکالت ساختمانی

 44مورد

3

بازدید مسئولین از خوابگاه

 33مورد

4

بازدید کارشناسان  ITخوابگاه

 31مورد

4

تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه

 9998نفر

دانشجویی وکارشناسان حوزه معاونت با دانشجویان ساکن خوابگاههای
آزادگان ،بوعلی ،مطهری و پردیس کمالوند.
-4برگزاری جلسه توجیهی جهت دانشجویان جدیدالورود در خوابگاه های خواهران توسط سرپرست مربوطه.

 -6جابجایی اتاق سرپرستی و واحد  itخوابگاه آزادگان و داکت کشی ،کابل کشی وانتقال pcهای هر دو واحد همچنین کابل کشی
مجدد دستگاههای wi-fiبلوک.
-7برنامه ریزی مجدد  7دستگاه  wi-fiخوابگاه مطهری.

-8تعمیر وتعویض قطعات 63دستگاه جاروبرقی درکلیه خوابگاهها .

-1تعمیر یک دستگاه ماشین لباسشویی خوابگاه بوعلی ،تعمیر یک دستگاه یخچال و یک دستگاه آمپلی فایر خوابگاه مطهری و رفع مشکل
قطعی خط تلفن خوابگاه .
-91شستشوی  912تخته فرش خوابگاه مطهری و پردیس کمالوند.

-99خریداری وتحویل یک دستگاه دیجیتال جهت سالن تلویزیون خوابگاه مطهری وسه دستگاه محافظ یخچال.
-92ساخت و راه اندازی بوفه خوابگاه مطهری واقع در بلوک 3خوابگاه با هزینه ای بالغ بر 34میلیون ریال.

-93شارژتعداد26سیلندر گاز جهت آشپزخانه خوابگاه پردیس کمالوند وتعداد  1عدد کبسول اطفاء حریق جهت خوابگاه مطهری.
-94تخلیه مقدار 4411لیتر گازوئیل به مخزن خوابگاه پردیس کمالوند.
-94سمپاشی کلیه خوابگاهها.

عنوان:گزارش عملکرد مدیریت امور دانشجویی در واحد مشاوره

مهرماه

شرح رویداد:
-9نظر سنجی از دانشجویان در مورد اولویت خدمات مشاوره.

-2برگزاری جلسه هم اندیشی توجیهی طرح پایش و سالمت روان دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی منطقه جنوب غرب و اصفهان.
-3برگزاری 93جلسه مشاوره در خوابگاه ها.

