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

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

 شرح رویداد:

 . ییدانشجو یصبحانه، ناهار ، شام در سلف ها و خوابگاه ها یپرس غذا43234  عیو توز هیته -9

نفر در وعده افطار در 974تعداد از ییرایافطار و سحر و پذ یپرس غذا جهت مراسم اعتکاف در وعده ها 368 عیو توز هیته-2

 3/2/14الرغائب در مورخه  لهیل افتیمراسم ض

 . بیشهآبشارو  انیدر تفرجگاه ابشار نوژ انیدانشجو یپرس غذا جهت اردو 18 عیو توز هیته -3

 طیناهار و  شام  خوابگاهها و کارشناسان بهداشت بر مح یبر وعده ها ییارشناسان امور دانشجوک مینظارت مستمر و مستق -4

 مورد. 96کارکنان به تعداد یو بهداشت فرد سیسلف سرو

 .غذا در خوابگاهها افتیکارت خوان در یدستگاهها یابی بیو ع یبانیپشت-4

جهت  هیتغذ تیو قرار دادن آن در سا انیامتحانات دانشجو امیبه ا با توجه9314خرداد  ماه سال ییبرنامه غذا میو تنظ هیته -6

 رزرو .

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

 .  یماه و ارجاع به امور مال بهشتیشرکت طرف قرارداد درارد تیصورت وضع میتنظ -3

 برابر با مفاد قرارداد. مانکاریشده توسط پ یداریخر هینظارت و کنترل مواد اول -1

  

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

 

       

 

 

 

 موارد عملکرد ردیف

 نفر2688 کمالوندایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع  9
 نفر2488 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 2
 مورد98  ایاب و ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی  3
 مورد4 ایاب و ذهاب کارگاه ها ، سمینارها، بازدیدها، کرسی های آزاداندیشی و جشن ها 4
 دستگاه 93 ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان  4
 دستگاه icm  3 ن دورهایاب و ذهاب دانشجویا 6
 مورد  93 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان                                                                  7
 مورد 4 ایاب و ذهاب کارورزی اعزام دانشجو به کارخانجات داخل استان 3
 مورد3  ایاب و ذهاب  اردوهای دانشجویی  1

 

 ماه  تشهبیارد                   دانشجویی رد واحد امور رافهیامور عنوان:گزارش عملکرد مدرییت 

 تعداد عملکرد ردیف

 نفر 68 درک تحصیلی وریز نمرات(  صدور مجوز از صندوق رفاه )گواهی موقت ،تائیدیه تحصیلی ،م 9
 نفر24 ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه وتسویه حساب دانشجویی 2
 نفر   923 ریال   488739248پرداخت وام  ضروری بمبلغ  3
 نفر9 ریال  24888888پرداخت وام ودیعه مسکن بمبلغ  4
 - یاقمار یبرنامه صندوق رفاه جهت کاربران دانشکده ها یکالس آموزش  یبرگزار 4

 



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

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

د      ماه:   اردیبهشت وقایع مهم:   شرح رویدا
 .ندهیاهانه مواد شوم هیسهم لیتحو-9

جلسه پرسش وپاسخ  ریاست  دانشگاه با -2

 .دانشجویان خوابگاه گلستان

خوابگاهها توسط  یکولرها  یو راه انداز سیسرو-3

 .اتورهایو خاموش کردن راد ساتیتاس یروهاین

خوابگاهها به بخش  یساتیامور تاس یواگذار-4

 .یخصوص

 .و طبقه همکف خوابگاه گلستان  تیجهت سوئ رلسیوا چیسوئ دو دستگاه یزی، نصب و برنامه ر یداکت کش-4

 . سیجهت خوابگاه گلد یتلفن داخل یدستگاه گوش کی یداریخر-6

 .یودو دستگاه مربوط به خوابگاه بوعل سیخوابگاه گلدIT اتاق  وتریکامپ سیدستگاه ک کی لیوتحو ریتعم-7

 .سیخوابگاه گلد یق سرپرستواتا 96واحد یفضا یجهت جداساز یونصب درب چوب یداریخر-3

 .یخوابگاه بوعل خچالیدستگاه  کیکمالوندو سیخوابگاه پرد یو جارو برق خچالیدستگاه  کی ریتعم-1

 .سیدستگاه موتور کولرجهت خوابگاه گلد کی ضیتعو-98

 .کمالوند سیخوابگاه پرد لیگازوئ رهیدر منبع ذخ لیگازوئ تریل 94888مقدار  هیتخل-99

 .کمالوند سیگاز جهت خوابگاه پرد ندرلیس 22شارژ  -92

 .سیخوابگاه گلد  6واحد  ییراه آب ظرفشو یوبازساز بیتخر-93

   .کمالوند سیجهت موتورخانه خوابگاه پرد یدستگاه پمپ خط کیونصب  یداریخر-94

 .دودستگاه پمپ سه فازموتورخانه خوابگاه آزادگان ریتعم-94

 تعداد شرح ردیف

 مورد 362 شکالت تاسیساتیرفع م 9

 مورد  34 رفع مشکالت ساختمانی 2

 نفر   989 مهمان 3

 مورد     33 بازدید مسئولین از خوابگاه 4

 مورد   26 خوابگاهIT بازدید کارشناسان  4

 نفر    9994 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 6

 

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

د:     شرح رویدا
 .جلسه مشاوره در خوابگاهها توسط کارشناسان مربوطه 94 یبرگزار-9

 .با حضور دکتر انوشه"ط دختر وپسرشبکه های اجتماعی ،  مدیریت رواب"برگزاری نشست-2

 وارائه  مشاوره به دانشجویان  دارای افت تحصیلی  و دانشجویان  با نمره سالمت روان باال. فراخوان-3

 


