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 ((زبانی دولت و ملّ

 94 ماهمهر امور تغذیهدانشجویی در واحد  امور  عنوان:گزارش عملکرد مدیریت

 شرح رویداد:

 . ییدانشجو یصبحانه، ناهار و شام در سلف ها و خوابگاه ها یپرس غذا41434  عیو توز هیته -9

 . شهیدر تفرجگاه آبشار ب ییدانشجو یدر محل دو اردو وهیوجه کباب،دوغ و مپرس چلوجه ج 971 عیو توز هیته-2

  .خم در محل مسجد مجتمع کمالوند ریو دوغ به مناسبت جشن غد مهیپرس چلو خورش ق211 عیو توز هیته -3

و  سیسلف سرو طین بهداشت بر محناهار و  شام  خوابگاهها و کارشناسا یبر وعده ها ییکارشناسان امور دانشجو مینظارت مستمر و مستق -4

 مورد. 24کارکنان به تعداد یبهداشت فرد

 . انیجهت رزرو دانشجو هیتغذ تیبا توجه به قرار دادن آن در سا9314آبان ماه سال ییبرنامه غذا میو تنظ هیته -4

 .  یماه و ارجاع به امور مال وریشرکت طرف قرارداد درشهر تیصورت وضع میتنظ -6

 .دالورودیجد انیجهت دانشجو هیعدد کارت تغذ 411صدور  -7

 نصب نسخه جدید برنامه اتوماسیون تغذیه جهت کلیه خوابگاهها.-8
 

 94مهر ماه دانشجویی در واحد ایاب و ذهاب امور  عنوان:گزارش عملکرد مدیریت
 

 هر ماهم عملکرد ردیف

 نفر93441 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند 9

 فر8821 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 2

 مورد1 ایاب و ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی 3

 مورد2 ایاب و ذهاب کارگاه ها، سمینارها،  بازدیدها، کرسی های آزاداندیشی و جشن ها 4

 دستگاه4 ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان 4

 دستگاه icm 3ایاب و ذهاب دانشجویان دوره  6

 مورد2 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان 7

 مورد3 ایاب و ذهاب  اردوهای دانشجویی 8
 

 مهر ماه ر رفاهیدانشجویی در واحد اموامور عنوان:گزارش عملکرد مدیریت 

 تعداد عملکرد ردیف 

 نفر  61 صدور مجوز از صندوق رفاه )گواهی موقت ،تائیدیه تحصیلی ،مدرک تحصیلی وریز نمرات(  9
 نفر 28 ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه وتسویه حساب دانشجویی 2
  وادث دانشجویان وعقد قرارداد با بیمه رازیبررسی وپیگیری بیمه ح 3

  اطالع رسانی   وام تحصیلی ومسکن   برای دانشجویان متقاضی وام 4

  ثبت نام دانشجویان جدیدالورود وبررسی تعهدهای محضری  آنها 4

  پیگیری ودریافت فایل اکسل اسامی  کلیه دانشجویان جهت ارسال  به صندوق رفاه وبیمه رازی 6
 

 

 

 

 

 



 

 مهرماه ها دانشجویی در واحد امورخوابگاه امور  عنوان:گزارش عملکرد مدیریت

     مهر ماه وقایع مهم

 .به خوابگاهها ندهیمواد شو هیسهم لیتحو-1
 یدانشجو 23و دالورودیجد ینفر دانشجو914واسکان تعداد  رشیپذ-2

 .و مهمان در خوابگاهها یانتقال
 .و اسکان خوابگاهها تیریدر برنامه مد دالورودیجد انیاطالعات دانشجو ثبت-3
 ریمد  ،یفرهنگ ییجلسات پرسش وپاسخ معاون دانشجو یبرگزار-4

 یساکن خوابگاهها انیوکارشناسان حوزه معاونت با دانشجو ییدانشجو

 کمالوند. سیو پرد یمطهر  ،یآزادگان،  بوعل
 خواهران توسط سرپرست مربوطه. یدر خوابگاه ها دالورودیجد انینشجوجهت دا یهیجلسه توج یبرگزار-4

هر دو واحد   همچنین کابل کشی   های  pcوانتقالخوابگاه آزادگان  و  داکت کشی، کابل کشی  itد اتاق سرپرستی و واح جابجایی -6

 بلوک.wi-fiمجدد دستگاههای   

 .خوابگاه مطهری  wi-fiدستگاه  7برنامه ریزی مجدد -7

 .خوابگاهها  هیدرکل  یدستگاه جاروبرق 63قطعات ضیوتعو ریتعم-8
و رفع  مشکل  یخوابگاه مطهر ریفا یدستگاه آمپل کیو  خچالیدستگاه  کی ریتعم  ،یخوابگاه بوعل ییلباسشو نیدستگاه ماش کی ریتعم-1

 .خط تلفن خوابگاه  یقطع
 .کمالوند سیو پرد یتخته فرش خوابگاه مطهر 912 یشستشو-91
 .خچالیوسه دستگاه محافظ  یخوابگاه مطهر ونیزیجهت سالن تلو تالیجیدستگاه د کی لیوتحو یداریخر-99
 .الیر ونیلیم 34بالغ بر یا نهیخوابگاه با هز 3واقع در بلوک یبوفه خوابگاه مطهر یو راه انداز ساخت-92
 .یجهت خوابگاه مطهر قیعدد کبسول اطفاء حر 1د کمالوند وتعدا سیگاز جهت آشپزخانه خوابگاه پرد لندریس26شارژتعداد-93
 .کمالوند سیبه مخزن خوابگاه پرد لیگازوئ تریل 4411مقدار هیتخل-94

 .خوابگاهها هیکل یسمپاش-94

 تعداد شرح ردیف
 مورد 414 رفع مشکالت تاسیساتی 9
 مورد 44 رفع مشکالت ساختمانی 2
 مورد  33 بازدید مسئولین از خوابگاه 3
 مورد   31 خوابگاه   ITبازدید کارشناسان  4
 نفر   9998 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 4

 

 هرماهم شاورهم دانشجویی در واحد  امور  عنوان:گزارش عملکرد مدیریت

 شرح رویداد:

 .خدمات مشاوره تیدر مورد اولو انیاز دانشجو ینظر سنج-9

 .منطقه جنوب غرب و اصفهان یعلوم پزشک یدانشگاه ها انیو سالمت روان دانشجو شیطرح پا یهیتوج  یشیجلسه هم اند یبرگزار-2

 .جلسه مشاوره در خوابگاه ها 93یبرگزار-3

 


