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 94 شهریور ماه امور تغذیهدانشجویی در واحد  امور  عنوان:گزارش عملکرد مدیریت

 شرح رویداد:

 . ییدانشجو یشام در سلف ها و خوابگاه هاو صبحانه، ناهار  یپرس غذا91161  عیو توز هیته -9

 به مناسبت روز پزشک در مجتمع گلدشت.  وهیوجه جوجه کباب،دوغ و مپرس چل 9211 عیو توز هیته-2

 به مدت دو روز. دالوردیجد انیدانشجو یاز تمام ییرایپذ یاعتبار و رزرو برا شیافزا-3

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

 . انیجهت رزرو دانشجو هیتغذ تیار دادن آن در ساو قر9314مهر ماه سال ییبرنامه غذا میو تنظ هیته -5

 .انیدانشجو ییغذا یوعده ها ییتالش مستمر در جهت ارتقاء ارزش غذا -1

 .  یشرکت طرف قرارداد درمرداد ماه و ارجاع به امور مال تیصورت وضع میتنظ -7

 داد.برابر با مفاد قرار مانکاریشده توسط پ یداریخر هینظارت و کنترل مواد اول -6
 

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

 

 

 

 موارد عملکرد ردیف

 نفر 3111 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند 9

 نفر 2911 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 2

 دستگاه 3 ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان  7

 دستگاه icm  3ایاب و ذهاب دانشجویان دوره  6
 

 94 ماهشهریور  دانشجویی در واحد امور رفاهیامور عنوان:گزارش عملکرد مدیریت 

 تعداد عملکرد ردیف
 نفر  34 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 وتسویه حساب  2

 دانشجویی
 نفر 67

 

 

 شهریور ماه ها دانشجویی در واحد امورخوابگاه امور  عنوان:گزارش عملکرد مدیریت

     :شهریور ماه وقایع مهم

 .به خوابگاهها ندهیمواد شو هیسهم لیوتحو یداریخر-9

موتورخانه و وصل کنتور آب، برق و گاز  یراه انداز -2

 یلیسالتحص همزمان با شروع ییخوابگاهها جهت بازگشا

 .دیجد

 .خوابگاهها  هیکل یسم پاش-3
 

 تعداد شرح ردیف
 مورد 235 رفع مشکالت تاسیساتی 9
 مورد   93 رفع مشکالت ساختمانی 2
 مورد    91 بازدید مسئولین از خوابگاه 3
 مورد  92 خوابگاه   ITبازدید کارشناسان  4
 نفر   115 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 5



  

سالن مطالعه ونمازخانه خوابگاه  یتخته و موکتها 11به تعداد سیخوابگاه گلد یواحدها  هیکل یشستن فرشها -4

 .یمطهر
متری  و دو عددآنتن رادیویی  وکابل کشی وتنظیم  1ونصب دکل  به شبکه  سیخوابگاه گلد نترنتیوصل شدن ا -5

 در خوابگاه پردیس کمالوند.4وتنظیم دو عدد   آن همچنین تعویض ، نصب

 ها.  PCداکت کشی، کابل کشی و انتقال    و  یخوابگاه بوعلitاتاق  یوکابل کش ییجابه جا-6

اتاق ناظمه،سالن مطالعه ونمازخانه  یزیو رنگ آم یریاتاق ناظمه و سلف خوابگاه آزادگان و لکه گ زیو تجه ییجابجا-7

 .سیخوابگاه گلد 2سقف سالن مطالعه و واحد یزیورنگ ام یرکا دیسف نیخوابگاه همچن

 موتورخانه خوابگاهها بشرح:  راتیتعم-8

 گاز موتورخانه  یلوله ها ضیوتعو یدر موتورخانه خوابگاه بوعل گیدو پره د ضیتعو-8-9

جهت سالن  راتویونصب دودستگاه راد یموتورخانه خوابگاه مطهر یدستگاه منبع انبساط برا کیونصب  لیتحو-8-2

 یخوابگاه مطهر ونیزیتلو

 عدد  911وآزادگان به تعداد یمطهر ،یبوعل یخوابگاهها اتوریرفت وبرگشت راد ریش ضیتعو-8-3

 شامل: سیخوابگاه آزادگان وگلد یاساس راتیتعم-8-4

تگاه در هر تعدادمنابع به سه دس شیهر دو خوابگاه و افزا یبرا یفوت41 یتریل9111 یلیونصب منابع کوئ یداریخر-

 خوابگاه 

 موتورخانه یگهاید یساخت کانال جهت خروج-

 موتورخانه یگهایکامل رفت وبرگشت د یکلکتور ساز-

 گهاید یتالیجیبه ترموستات د یمعمول یترموستاتها ضیتعو-

 تابلو برق ی، نصب و کابل کش یداریخر-

 دو عدد منبع انبساط  ضیو تعو یداریخر-

 موتورخانه رآالتیش ضیتعو-

 موتورخانه ها یگهاید یکش یشاس-
 


