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

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

 

د:  ششح سویذا

گاه وصبحاهن، اناهس  یرپط غزا  30929عیو تىص وی ته -9  .ییدانصجى یاه ؽام رد علق اه و خىاب

گاه یرب وعذه اه ییکاسشناعان امىس دانصجى می نظاست مستمر و مستق -0 شت رب مح  اناهس و ؽام وصبحاهن خىاب شت صرد ظی علق سشو طی اه و کاسشناعان بهذا د یو بهذا  مىسد. 91کاسکنان هب تؼذا

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

  هیتـز تی و ضراس دادن آن رد عا دیماه با نظر مشىستی شىسای صنفی دااگشنه رد جهت باال ربدن سطخ سضایتمنذی دانصجىیان ییغزا  ربانهم و میظنت وی ته  -1

 . یماه و اسجاع هب امىس مال آبان ششکت طرف ضراسداد رد تی صىست وضع  میظنت -5

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

مجتمغ امکلىنذ تی صىست وضع  میظنت -7
 تجهیضات آشپضخاهن صنعتی)ششکت طبخ ماشیه( 

 



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

 آرذ ماه                                   دانصجىیی رد واحذ ایاب و راهب امىس  عنىان:ظزاسػ عملکرد مذرییت

   

د  :ششح سویذا

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

مجتمغ اه ابیاساهئ خذمات ا-0
 گلذشت وامکلىنذ یآمىصش  یو راهب رپسنل هب 

 دادکشناه  ی کاسآمىص انیو راهب هب دانصجى ابیاساهئ خذمات ا-3

 یاجتماع  ی(کاسآمىصان زپؽک نتشنی ا-رج )استایزپؽک  انیو راهب هب دانصجى ابیاساهئ خذمات ا-1

گاه دانصجى icmو راهب هب دوسه ابیاساهئ خذمات ا-5  ماسستانهای هب ب  ییاص خىاب

 و ربانهم اهی وسصشی    انیدانصجى یوراهب هب جلغات صرهنگ  ابیاساهئ خذمات ا-6

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



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

 آرذ ماه                                   نصجىیی رد واحذ امىس سافهیدا امىس عنىان:ظزاسػ عملکرد مذرییت 

د:    ششح سویذا

 

د عملکرد سدیق  تؼذا

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

تحصیل، تغییش شماسه رپ 0
، اداهم   ونذه، ادؿام رپونذه و ...(صذوسمجىصاصصنذوق سافه )مجىص سشباصی

کام کاسظزینی 3   ثبت واعکه تعهذ محضشی دانصجىیان، اجاسه انهم و اح

نفر 909 سیال 522/260/139بلؾ م هب  ضشوسی  رپداخت وام 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

گاه دانصجىیی امىس  عنىان:ظزاسػ عملکرد مذرییت  آرذ ماه                                                                      اه رد واحذ امىسخىاب

 

د:     ششح سویذا

 

 

 

 

 

 

 

  آرذ ماه  مهم واقعی 

 .نذهی مااههن مىاد شى وی سهم  لی تحى-;

گاههها -0  اینتشنت خىاب

س-3 د 1;تخلیو مقذا گاه امکلىنذ. عذد سیلنذس گاص :0زهاس لیتش گاصوئیل هب منبغ رخیشه گاصوئیل ورپ طردن تؼذا  خىساک زپی آشپضخاهن خىاب

سی و تحىیل -1 گاه گلذیظخریذا گاه جاسوربقی جهت خىاب  یک دست

گاه نماصخاهن تختو صرػ 0وشتسشی -5 گاه گلذیظ و مىکتهای عاله مطالعو خىاب  خىاب

د-6 گاه بىػلی و  جام  9نصب تؼذا شتی خىاب گاه گلذیظمیل جهت قفسو یخچالها6هشیشجام  7آینو جهت سشویسهای بهذا  ی خىاب

د ششح سدیق  تؼذا

کالت اتسیغاتی ;  مىسد  529 سفغ مش

کالت عاختمانی 0  مىسد 02 سفغ مش

 نفر   ;0; مهمان 3

گاه 1  مىسد  ;0 باصدیذ مسئىلیه اص خىاب

گاه   ITباصدیذ کاسشناعان  5  مىسد  :0 خىاب

گاه 2 د دانصجىیان عاکه خىاب  نفر   9299 تؼذا



سی و تحىیل -7 گاه مطهری32خریذا  متش کابل جهت تلىزییىن خى.اب

د سیفىن ظرفشىیی واحذ-8 گاه مطهری و تىالت طبقو دوم بلىک  0سفغ انغذا گاه بىػلی 0خىاب  خىاب

گاه گلستان-9 گاه جاسوربقی خىاب  تعمیش یک دست

گا یک تعمیش -92 گاه جاسو ربقی خىاب گاه یخچال  و  دو دست  ههادست

گاه آصادگان.0داکت کشی، کابل کشی و و نصب  -;; گاه وای افی ربای خىاب  دست

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

 

د:     ششح سویذا

گاه مطهر یکاسگاه خىدمراقبت  ی ربظزاس-9 گاه بىػل  ذصیا ،کاسگاهیرد خىاب  و کاسگاه اصدواج رد گلذشت یرد خىاب

ص -0
تح

کاتبو با دادکشنه اه و استخراج ل یل ی انجام طرح افت  ص  ستی )م
تح

خ  یو دعىت اص آن اه ربا  یل ی افت 
تص

خالت صی مؾاوسه و   و مذا

گاه ی حضىس یانجام مؾاوسه اه-3  رد دااگشنه و خىاب

ص  انیو دعىت اص دانصجى یانجام مؾاوسه تلفن -1
تح

 یل ی جهت افت 

 ادیاعت  ؼی هما یزیربانهم س یعالمت و کانىن عالمت ربا  اسانیهمتا یه ی جلسو تىج -5

مجتمغ اه ظی حك التذس هی مؾاوس تی نظاست رب فؼال -6
گاه اه و   رد خىاب

 صىستجلسو مصىبات و ابالؽ هب همو اػضاء وی نشست منطقو جنىب رغب رد اهىاص و ته  ی ربظزاس-7

 مناطك رد طرمانؾاه یسؤعا ی عالمت سوان رد تهران و ششکت رد نشست کشىس ؼی عمل رد طرح پا ىهی ششکت رد نشست دو سوصه آمىصػ ش -8

کاتبو با دادکشنه اه-9   ی ش ی گ ی مؾاوسه و پ  یاه تی انجام فؼال  یربا  یکاسشناط سوانشناس  هیی جهت تع  ی اقماس یم

 ی اقماس ی هب کاسشناعان دادکشنه اهانهم اه نییمرطز مؾاوسه و آ یاه تی آمىصػ فؼال -92

خالت ریپز بی آس  انیدانصجى تی وضع  ی ش ی گ ی پ  -99  و انجام مذا

 

 


