
م وعمل، اقتصاد مقاومتی))    9395ظزاسػ عملکرد عال   ((اقذا

 ماه آبان                                   امىس تـزهیدانصجىیی رد واحذ  امىس  عنىان:ظزاسػ عملکرد مذرییت

 

د:  ششح سویذا

گاه وصبحاهن، انصپس  یرپط غزا  18989شپو تىص وی ته -9  .ییدانصجى یصپ ؽام رد علق صپ و خىاب

گاه یرب وعذه صپ ییکاسشناعان امىس دانصجى می نظاست مستمر و مستق -8 شت رب مح  انصپس و ؽام وصبحاهن خىاب شت صرد ظی علق سشو طی صپ و کاسشناعان بهذا د یو بهذا  مىسد. 91کاسکنان هب تؼذا

گاه یاب ی بی و ع  ین ابیتشپ-3 گاه افتیکاست خىان رد یصپ دست  صپ. غزا رد خىاب

  هیتـز تی و ضراس دادن آن رد عا9395آرذ  عال یی غزا ربانهم و میظنت وی ته  -1

 . یششکت طرف ضراسداد ردمهرماه و اسجاع هب امىس مال  تی صىست وضع  میظنت -5

سیخر وی نظاست و کنتشل مىاد اول  -6 کاسی شذه تىسط پ  ی ذا  ربارب با مفاد ضراسداد. مان

لىسودیدذ انیدانصجى هژیو یصرهنگ  یآمىصش  یاسدو ی رپط غزا جهت ربظزاس 1514شپو تىص وی ته  -7  .ذا

 

 



م وعمل، اقتصاد مقاومتی))    9395ظزاسػ عملکرد عال   ((اقذا

 آبان ماه                                   دانصجىیی رد واحذ ایاب و رصپب امىس  عنىان:ظزاسػ عملکرد مذرییت

 

د:  ششح سویذا

 95-96اول مغالی رد ن  انیو رصپب دانصجى ابیاساهئ خذمات ا-9

مجتمغ صپ ابیاساهئ خذمات ا-8
 گلذشت وامکلىنذ یآمىصش  یو رصپب رپسنل هب 

 دادکشنصپ ی کاسآمىص انیو رصپب هب دانصجى ابیاساهئ خذمات ا-3

 یاجتماع  ی(کاسآمىصان زپؽک نتشنی ا-)استاژسیزپؽک  انیو رصپب هب دانصجى ابیاساهئ خذمات ا-1

گا icmو رصپب هب دوسه ابیاساهئ خذمات ا-5  ماسستانهای هب ب  ییه دانصجىاص خىاب

 انیدانصجى یورصپب هب جلغات صرهنگ  ابیاساهئ خذمات ا-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



م وعمل، اقتصاد مقاومتی))    9395ظزاسػ عملکرد عال   ((اقذا

 آبان ماه                                   دانصجىیی رد واحذ امىس سافهیامىس عنىان:ظزاسػ عملکرد مذرییت 

 د:  ششح سویذا 

 

د عملکرد سدیق  تؼذا

 81 ثبت ،اعکه و اسعال صرم میضان بذهی افسؽ الػحصیالن هب صنذوق سافه وتسىهی حغاب دانصجىیی 9

تحصیل، تغییش شماسه رپونذه، ادؿام رپونذه و ...( 8
، اداهم   35 صذوسمجىصاصصنذوق سافه )مجىص سشباصی

کام کاسظزینیثبت واعکه تعهذ محضشی دانصجىیان، اجاسه انهم و ا 3  981 ح

 5 ثبت انم  وام ودیعو مغکه مقاطغ ػادی 1

 نفر 853  95 -96ثبت انم وام بنیاد ػلىی نیمغال اول عال  5

 نفر 3844 بیمو حىادث دانصجىییعقذ ضراسداد  6

تحصیلی هب مبلؾ  7
نفر 9369  سیال  444/164/769/1رپداخت وام    

نفر 79 سیال444/454/399بلؾ م رپداخت وام مغکه ػادی هب  8  

نفر 9 سیال 444/444/15رپداخت وام ودیعو مغکه تکمیلی هب مبلؾ  9  

نفر 5 سیال  444/444/954رپداخت وام ودیعو مغکه مقاطغ ػادی هب مبلؾ  94  

 

 

 

 

 



م وعمل، اقتصاد مقاومتی))    9395ظزاسػ عملکرد عال   ((اقذا

گاهدا  امىس  عنىان:ظزاسػ عملکرد مذرییت  آبان ماه                                                                      صپ نصجىیی رد واحذ امىسخىاب

 

د:     ششح سویذا

 

 

 

 

 

  آبانماهمهم    واقشپ:     

 .نذهی ماصپهن مىاد شى وی سهم  لی تحى-;

گاهها وی رد کل  یصنف  یانػخابات شىسا  ی ربظزاس-2     ومعرفی اصراد منػخب. خىاب

گاه  هژیدافرتو لی و تحى چاپ-3 کالت اتس  ابیها) حضىس غ خىاب  تلفه( یثبت تماسها ،یغات ی ، ثبت مش

گاه ماش  کی شی تعم -4 گاه گلستان ییلباسشى هی دست گاه اتى و  کی،خىاب گاه جاسوربق  کیدست گاه آصادگان یدست گاه گلذ یااتق سشرپست  رتکاویپم ظی ک  و خىاب  .ظی خىاب

سیخر-5  .ربای مباسصه  فیضیکی با جانىسان مىری  (  reddexدوسکننذه مىػ ) ستمی عذد س  6 لی تحى لی و تحى ی ذا

س وی تخل -6 د لی ئ گاصو شهی هب منبغ رخ  لی گاصوئ  تشی زهاس ل  4;مقذا گاه  یگاص خىساک زپ لنذسی عذد س  :2ورپ طردن تؼذا  امکلىنذ.آشپضخاهن خىاب

گاه آصادگان ;بلىک  ;;کق تىالت واحذ ی و باصعاص بی تخر-7  خىاب

گاه4داکت کشی، کابل کشی و و نصب -8 گاه آصادگان. دست  وای افی ربای خىاب

 

 

د ششح سدیق  تؼذا

کالت اتسیغاتی ;  مىسد  188 سفغ مش

کالت عاختمانی 2  مىسد 44 سفغ مش

 نفر  88 مهمان 3

گاه 4  مىسد  9 باصدیذ مسئىلیه اص خىاب

گاه   ITباصدیذ کاسشناعان  5  مىسد  9; خىاب

گاه 6 د دانصجىیان عاکه خىاب  نفر   9948 تؼذا



م وعمل، اقتصاد مقاومتی))    9395ظزاسػ عملکرد عال   ((اقذا

 آبان ماه                                   دانصجىیی رد واحذ مؾاوسه و ساهنماییامىس  عنىان:ظزاسػ عملکرد مذرییت 

 

د:     ششح سویذا

تشک -9
 رغهف عالمت سفتاس  لی 

تشک -8
خلو رد سفتاسصپ  توی کم  لی   سعان بی خىد آس  یمذا

گاه بىػل  ذصیا نشست-3  یرد خىاب

خالت مربىط هب طرح پا انجام-1  نوی صم  هی ومؾاوسه الصم رد ا 91عالمت  ؼی مذا

ص  یاجرا -5
تح

( ، )   یم زپؽک ػلى انیدانصجى یصنذگ  تی ف ی رب عالمت سوان  وک  ی آمىصػ خىد دلسىص ی) ارث بخش  هی با عناو  یانجام دو طرح سپوهش  یل ی طرح افت 

ص  ینیب رد شیپ ی بش ی هىشمنذ ومزاحمت عا یصپ یرد استفاده اص گىش  ی سفتاس ؼی نقؼ ظرا 
تح

  یعتىم زپؽک  انیوعالمت سوان دانصجى یل ی عملکرد 

گاه ودااگشنه )  یصرد یمؾاوس صپ هیاسا -6  نفر ( 84رد خىاب

 


