
م وعمل، اقتصاد مقاومتی))    9395گزازغ عملکرد ظال   ((اقدا

 95ماه بهمه                                    امىز تغرهیدانشجىیی رد واحد  امىز  عنىان:گزازغ عملکرد مدرییت

 

د:  شسح زویدا

گاه اه یرپض غرا  39769  عیو تىش وی ته -9  .ییىدانشج  یصبحاهن، اناهز ، ؼام رد ظلف اه و خىاب

شت رب مح  یرب وعده اه ییکازشناظان امىز دانشجى می نظازت مستمر و مستق -2 گاهها و کازشناظان بهدا شت صرد طی ظلف سسو طی اناهز و ؼام وصبحاهن خىاب د یو بهدا  94کازکنان هب تؼدا

 مىزد.

گاهها یاب ی بی و ع  ین ابیتشپ-3 گاهها. افتیکازت خىان رد یدست  غرا رد خىاب

  هیتغر تی و ضراز دادن آن رد ظا9395اسفند ماه ماه ظال یی هم غرا ربان و میظنت وی ته  -4

 . یماه و ازجاع هب امىز مال  یشسکت طرف ضرازداد ردد تی صىزت وضع  میظنت -5

زیخر وی نظازت و کنتسل مىاد اول  -6 کازی شده تىسط پ  ی دا  ربارب با مفاد ضرازداد. مان

گاهها یاب ی بی و ع  ین ابیتشپ -7 گاهها افتیکازت خىان رد یدست  غرا رد خىاب

 یتىسط شىزا  طی و رپسنل استفاده کننده اش خدمات ظلف سسو انیدانشجى یمند تی دااگشنه جهت باال ربدن سطخ زضا یاه طی ردظلف سسو انیاش دانشجى یانجام نظرسنج  -8

 یصنف 

 

 



م وعمل، اقتصاد مقاومتی))    9395گزازغ عملکرد ظال   ((اقدا

 95بهمه ماه                                    دانشجىیی رد واحد ایاب و ذاهب ز امى عنىان:گزازغ عملکرد مدرییت

   

د:  شسح زویدا

مجتمغ اه ابیازاهئ خدمات ا-9
 گلدشت وامکلىند یآمىشش  یو ذاهب رپسنل هب 

 دادکشناه  ی کازآمىش انیو ذاهب هب دانشجى ابیازاهئ خدمات ا-2

 یاجتماع  ی(کازآمىشان زپؼک نتسنی ا-رج )استایزپؼک  نایو ذاهب هب دانشجى ابیازاهئ خدمات ا-3

گاه دانشجى icmو ذاهب هب دوزه ابیازاهئ خدمات ا-4  مازستانهای هب ب  ییاش خىاب

 و ربان هم اهی وزششی    انیدانشجى یوذاهب هب جلعات صرهنگ  ابیازاهئ خدمات ا-5

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



م وع ، اقتصاد مقاومتی))    9395گزازغ عملکرد ظال   ((ملاقدا

 95بهمه ماه                                    دانشجىیی رد واحد امىز زافهیامىز عنىان:گزازغ عملکرد مدرییت 

د:    شسح زویدا

 

د عملکرد زدیف  تؼدا

نفر 335 ثبت ،اظکه و ازظال صرم میصان بدهی افزؽ التحصیالن هب صندوق زافه وتسىهی حعاب دانشجىیی 9

تحصیل، تغییس شمازه رپونده، ادغام رپونده و ...( صدوزمجىشاشصندوق 2
، ادا هم  نفر52 زافه )مجىش سسباشی

کام کازگز ان،یدانشجى ی ثبت واظکه تعهد محضس  3 نفر 97  ین ی اجازه ان هم و اح  

ص  4
تح

نفر 9528 انیو ثبت اطالػات دانشجى ی و ضسوز یل ی ثبت انم  وام معکه و   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



م وعمل، اقتصاد مقاومتی))    9395گزازغ عملکرد ظال   ((اقدا

گاه امىز  عنىان:گزازغ عملکرد مدرییت  95بهمه ماه                                                                       اه دانشجىیی رد واحد امىزخىاب

 

د:     شسح زویدا

 

 

 

 

 

 

 95بهمه ماه   مهم واقعی 

گاهها. ندهی مىاد شى وی سهم  لی تحى-1  هب خىاب

کان دانشجى غریپر-2 د یلىزود،ااقتنل دا یدد انیو اس گاهها 939ومهمان هب تؼدا  .ییدانشجى ینفر رد خىاب

د-3 کان تؼدا گاههای رباردان بىػلی و امکلىند 33ااقتنل و اس گاه خىدگردان هب خىاب  نفر دانشجى وزودی مهر اش خىاب

کان-4 گاه 17ااقتنل و اس گاه خىارهان گلدیط هب  خىاب نپصؼکی اش خىاب د نفر دانشجىی زشتو زپؼکی و دندا گاه  18خىارهان گلستان و تؼدا نفر دانشجىی زشتو زپؼکی و رپستازی اش  خىاب

گاه رباردان بىػلی  رباردان امکلىند هب خىاب

لىزودیدد انیثبت اطالػات دانشجى-5 گاهها. تی ریرد ربان هم مد دا کان خىاب  و اس

د-6 گاه رپد لندزی عددس 21ؼازژتؼدا د  طی گاش جهت آشپصخاهن خىاب گاهها. وی جهت کل   كی دد کبسىل اطفاء حرع 39امکلىند وتؼدا  .ندهی مااههن مىاد شى وی سهم  لی تحى-خىاب

گاه گلدیط 93وکف تىالت واحد  2کف حمام واحد تخریب و باشظاشی -7 گاه 2پشت بام بلىک  وگامزیا و خىاب  .خىاب

زی خرطىمی  -8 گاه امکلىند 4تعمیس و خریدا گاه جازوربقی خىاب  .دست

د شسح زدیف  تؼدا

کالت اتس  1  مىزد  527 یعاتیزفغ مش

کالت ظاختمانی 2  مىزد 34 زفغ مش

 نفر  94 مهمان 3

گاه 4  مىزد 7 باشدید مسئىلیه اش خىاب

گاه   ITباشدید کازشناظان  5  مىزد 14 خىاب

گاه 6 د دانشجىیان ظاکه خىاب  نفر  9967 تؼدا



م وعمل، اقتصاد مقاومتی))    9395گزازغ عملکرد ظال   ((اقدا

 95بهمه ماه  دانشجىیی رد واحد مؽاوزه و زاهنماییامىز  عنىان:گزازغ عملکرد مدرییت 

 

د:     شسح زویدا

ش مسیىلیه ادازه مؽاوزه تقدری ا و ازظال صىزتجلسو نشست ،و ازظال دعىتنا هم هب مناطك ده گاهن و مناطك تحت پىشػ اصفهان وی نشست منطقو جنىب رغب رد اهىاش و ته -9

 .دااگشنههای  منطقو جنىب رغب

 .سخنسان  یو هماهنگ  و کلیپ  بنس وی ظاله،  ته  یهماهنگ  ،یهدفمند هک ؼامل اطالع زظان  یشندگ  ػی هما ی ربگزاز-2

 .انیدانشجى آن رد نیب عیو تىش ی س ی گ  می ربوشىز مهازت تصم  وی ته -3

مجتمغ اهرد دادکشن هی حضىز مؽاوز یربان هم شمانبند وی ته -4
گاه اه  یه اه و   .خىاب

 .ظالمت زوان  ػی طرح پا یاجرا -5

 .دادکشنه اه یتمام  یربا  CAQو نصب بنس  وی ته -6

 .تحت نظر خىد شهرستان اه یپلدختس و ربوجرد جهت وازد نمىدن اطالػات دااگشنه اه یآمىشغ ظاماهن صرارب هب کازشناظان دااگشنه اه-7

 

 

 


