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گزارش عملکرد سال (( 9314دو ت و ت ،مد ی و مزبا ی))
شهریور ماه94

عنوان:گزارش عملکرد مدیریت امور دانشجویی در واحد امور تغذیه
شرح رویداد:

 -9تهیه و توزیع 91161پرس غذای صبحانه ،ناهار و شام در سلف ها و خوابگاه های دانشجویی.
-2تهیه و توزیع  9211پرس چلوجه جوجه کباب،دوغ و میوه به مناسبت روز پزشک در مجتمع گلدشت.
-3افزایش اعتبار و رزرو برای پذیرایی از تمامی دانشجویان جدیدالورد به مدت دو روز.
-4پشتیبانی و عیب یابی دستگاههای کارت خوان دریافت غذا در خوابگاهها.
 -5تهیه و تنظیم برنامه غذایی مهر ماه سال9314و قرار دادن آن در سایت تغذیه جهت رزرو دانشجویان.
 -1تالش مستمر در جهت ارتقاء ارزش غذایی وعده های غذایی دانشجویان.
 -7تنظیم صورت وضعیت شرکت طرف قرارداد درمرداد ماه و ارجاع به امور مالی .
 -6نظارت و کنترل مواد اولیه خریداری شده توسط پیمانکار برابر با مفاد قرارداد.
شهریور ماه94

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

موارد

ردیف عملکرد
9

ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند

2

ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت  2911نفر

7

ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان

 3دستگاه

6

ایاب و ذهاب دانشجویان دوره icm

 3دستگاه

 3111نفر

شهریور ماه94

عنوان:گزارش عملکرد مدیریت اموردانشجویی در واحد امور رفاهی

تعداد

ردیف عملکرد
9

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

2

ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه وتسویه حساب  67نفر

 34نفر

دانشجویی
شهریور ماه

عنوان:گزارش عملکرد مدیریت امور دانشجویی در واحد امورخوابگاهها
ردیف

شرح

تعداد

9

رفع مشکالت تاسیساتی

 235مورد

 -2راه اندازی موتورخانه و وصل کنتور آب ،برق و گاز

2

رفع مشکالت ساختمانی

 93مورد

3

بازدید مسئولین از خوابگاه

 91مورد

خوابگاهها جهت بازگشایی همزمان با شروع سالتحصیلی

4

بازدید کارشناسان  ITخوابگاه

 92مورد

جدید.

5

تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه

 115نفر

وقایع مهم شهریور ماه:
-9خریداری وتحویل سهمیه مواد شوینده به خوابگاهها.

-3سم پاشی کلیه خوابگاهها .

 -4شستن فرشهای کلیه واحدها ی خوابگاه گلدیس به تعداد 11تخته و موکتهای سالن مطالعه ونمازخانه خوابگاه
مطهری.
 -5وصل شدن اینترنت خوابگاه گلدیس به شبکه ونصب دکل  1متری و دو عددآنتن رادیویی وکابل کشی وتنظیم
آن همچنین تعویض  ،نصب وتنظیم دو عدد 4در خوابگاه پردیس کمالوند.
-6جابه جایی وکابل کشی اتاق itخوابگاه بوعلی و داکت کشی ،کابل کشی و انتقال  PCها.
-7جابجایی و تجهیز اتاق ناظمه و سلف خوابگاه آزادگان و لکه گیری و رنگ آمیزی اتاق ناظمه،سالن مطالعه ونمازخانه
خوابگاه همچنین سفید کاری ورنگ امیزی سقف سالن مطالعه و واحد 2خوابگاه گلدیس.
-8تعمیرات موتورخانه خوابگاهها بشرح:
-9-8تعویض دو پره دیگ در موتورخانه خوابگاه بوعلی وتعویض لوله های گاز موتورخانه
-2-8تحویل ونصب یک دستگاه منبع انبساط برای موتورخانه خوابگاه مطهری ونصب دودستگاه رادیاتور جهت سالن
تلویزیون خوابگاه مطهری
-3-8تعویض شیر رفت وبرگشت رادیاتور خوابگاههای بوعلی ،مطهری وآزادگان به تعداد 911عدد
-4-8تعمیرات اساسی خوابگاه آزادگان وگلدیس شامل:
خریداری ونصب منابع کوئیلی 9111لیتری 41فوتی برای هر دو خوابگاه و افزایش تعدادمنابع به سه دستگاه در هرخوابگاه
ساخت کانال جهت خروجی دیگهای موتورخانهکلکتور سازی کامل رفت وبرگشت دیگهای موتورخانهتعویض ترموستاتهای معمولی به ترموستات دیجیتالی دیگهاخریداری  ،نصب و کابل کشی تابلو برقخریداری و تعویض دو عدد منبع انبساطتعویض شیرآالت موتورخانه-شاسی کشی دیگهای موتورخانه ها

