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گزارش عملکرد سال (( 9314دولت و ملت ،همدلی و همزبانی))
تیر ماه

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

 -9تهیه و توزیع 94341پرس غذای صبحانه ،ناهار و شام در سلف ها و خوابگاه های دانشجویی.
-2تهیه و توزیع  915پرس عدسی در مراسم افطاری خوابگاه کمالوند .
 -3نظارت مستمر و مستقیم کارشناسان امور دانشجویی بر وعده های ناهار و شام خوابگاهها و کارشناسان بهداشت بر محیط سلف سرویس و
بهداشت فردی کارکنان .
-4پشتیبانی و عیب یابی دستگاههای کارت خوان دریافت غذا در خوابگاهها.
 -1تهیه و تنظیم برنامه غذایی مرداد ماه  14وقرار دادن آن در سایت تغذیه جهت رزرو دانشجویان.
 -6تالش مستمر در جهت ارتقاء ارزش غذایی وعده های غذایی دانشجویان.
 -7تنظیم صورت وضعیت شرکت طرف قرارداد درتیر ماه و ارجاع به امور مالی .
 -4نظارت و کنترل مواد اولیه خریداری شده توسط پیمانکار برابر با مفاد قرارداد.
 -1مطالعه و بررسی عملیات اجرایی جهت تجهیز و راه اندازی آشپزخانه و غذاخوری مجتمع پردیس کمالوند از جمله مکاتبه و دعوت از شرکت های
معتبر ساخت تجهیزات طبخ و توزیع ظروف آشپزخانه جهت طراحی چیدمان داخلی تجهیزات و ارائه و معرفی تولیدات مورد نیاز آشپزخانه.
تیر ماه

عنوان:گزارش عملکرد مدیریت امور دانشجویی در واحد امورخوابگاهها
ردیف

وقایع مهم تیر ماه:

شرح

تعداد

9

رفع مشکالت تاسیساتی

 231مورد

2

رفع مشکالت ساختمانی

 93مورد

-9خریداری وتحویل سهمیه مواد شوینده به خوابگاهها.
-2خاموش نمودن موتورخانه ،قطع کنتور آب ،برق وگاز خوابگاههای :گلدیس ،آزادگان ،شهید
 96مورد
بازدید مسئولین از خوابگاه
3
مطهری و خوابگاه پردیس کمالوند توسط تاسیسات بدلیل شروع تعطیالت تابستانی.
4
 92مورد
بازدید کارشناسان itخوابگاه
-3انتقال واسکان تعداد 35نفر از دانشجویان پزشکی وپرستاری خوابگاه پردیس کمالوند به
تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه  111نفر
1
خوابگاه بوعلی.
-4انتقال واسکان دانشجویان پرستاری ،هوشبری و فوریتهای پزشکی دانشکده های اقماری پرستاری الیگودرز،بروجرد وپلدختر به تعداد 14نفر در
خوابگاه گلستان وتعداد  15نفر در خوابگاه بوعلی .
-1اسکان دانشجویان المپیاد ورزشی به تعداد 7نفر در خوابگاه گلستان.
 -6دو پمپه شدن کولرهای خوابگاه گلستان به تعداد 6دستگاه ونصب یک دستگاه کولروتعویض یک عدد موتور وپمپ کولر جهت خوابگاه گلدیس .
-7تعمیر یک دستگاه یخچال خوابگاه بوعلی.
-4تعویض آدابتور مودم  ITخوابگاه آزادگان ورفع اشکال روتر آنتن اصلی اینترنت خوابگاه بوعلی.
عنوان:گزارش عملکرد مدیریت اموردانشجویی در واحد امور رفاهی
ردیف

تیر ماه
تعداد

عملکرد

9

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

 65نفر

2

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

 942نفر

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

عملکرد

موارد

9

ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع کمالوند

 3555نفر

2

ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت

 2955نفر

3

ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان

 3دستگاه

4

ایاب و ذهاب دانشجویان دوره icm

 3دستگاه

تیر ماه

