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

 95دیماه                                    امىس تغزهیدانصجىیی رد واحذ  امىس  عنىان:ظزاسػ عملکرد مذرییت

 

د:  ششح سویذا

گاه اه و صبحاهن، اناهس یشیط غزا  43433  عیو تىص وی ته -9  .ییدانصجى یؽام رد علف اه و خىاب

شت رب مح  ، اناهس  یرب وعذه اه ییکاسشناعان امىس دانصجى می نظاست مستمر و مستق -2 گاهها و کاسشناعان بهذا شت صرد ظی علف سشو طی ؽام وصبحاهن خىاب د یو بهذا  مىسد. 94کاسکنان هب تؼذا

گاهها یاب ی بی و ع  ین ابیتشپ-3 گاهها. افتیکاست خىان رد یدست  غزا رد خىاب

  هیتغز تی و ضراس دادن آن رد عا9395بهمه ماه عال یی غزا ربانهم و میظنت وی ته  -4

 . یششکت طرف ضراسداد ردآرذماه 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

گاهها یاب ی بی و ع  ین ابیتشپ -7 گاهها غزا رد افتیکاست خىان رد یدست  خىاب

 یصنف  یتىسط شىسا  ظی و شیسنل استفاده کننذه اص خذمات علف سشو انیدانصجى یمنذ تی دااگشنه جهت باال ربدن سطخ سضا یاه ظی ردعلف سشو انیاص دانصجى یانجام نظرسنج  -8

 



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

 95 ماهی د                                   ىیی رد واحذ ایاب و راهبدانصج  امىس  عنىان:ظزاسػ عملکرد مذرییت

   

د:  ششح سویذا

 ایام امتحاانت  نیمغال اولرد  انیدانصجى هب و راهب ابیاساهئ خذمات ا-9

مجتمغ اه ابیاساهئ خذمات ا-2
 گلذشت وامکلىنذ یآمىصش  یو راهب شیسنل هب 

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

 یاجتماع  ی(کاسآمىصان صیؽک نتشنی ا-رج )استایصیؽک  انیو راهب هب دانصجى ابیاساهئ خذمات ا-4

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

 95 ماهی د                                   دانصجىیی رد واحذ امىس سافهیامىس عنىان:ظزاسػ عملکرد مذرییت 

د:    ششح سویذا

 

د عملکرد سدیف  تؼذا

نفر 66 ثبت ،اعکه و اسعال صرم میضان بذهی افسؽ التحصیالن هب صنذوق سافه وتسىهی حغاب دانصجىیی 9

تحصیل، تغییش شماسه شیونذه، ادغام شیونذه و ...( 2
، اداهم  نفر39 صذوسمجىصاصصنذوق سافه )مجىص سشباصی

کام کاسظز ان،یدانصجى ی ثبت واعکه تعهذ محضش  3 رنف  92  ین ی اجاسه انهم و اح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

گاه امىس  عنىان:ظزاسػ عملکرد مذرییت  95 ماهی د                                                                      اه دانصجىیی رد واحذ امىسخىاب

 

د:     ششح سویذا

 

 

 

 

 

 

 

  95 ماهی د  مهم واقعی 

 .نذهی مااههن مىاد شى وی سهم  لی تحى-;

س -2 د 4;تخلیو مقذا گاه امکلىنذ. ;2زهاس لیتش گاصوئیل هب منبغ رخیشه گاصوئیل وشی طردن تؼذا  عذد سیلنذس گاص خىساک صیی آشپضخاهن خىاب

گاه -3 گاه گلستان ماشیه لباسشىییتعمیش یک دست گاه گلذیظ ، خىاب گاه یخچال خىاب گاه مطهری یک دست گاه کیظ ااتق سششیستی خىاب  .و یک دست

گاه آصادگان. 6و باصعاصی کف تىالت واحذتخریب -4  خىاب

 

 

د ششح سدیف  تؼذا

کالت اتسیغاتی سفغ ;  مىسد  474 مش

کالت عاختمانی 2  مىسد :5 سفغ مش

 نفر   73 مهمان 3

گاه 4  مىسد 1; باصدیذ مسئىلیه اص خىاب

گاه   ITباصدیذ کاسشناعان  5  مىسد  7; خىاب

گاه 6 د دانصجىیان عاکه خىاب  نفر   9396 تؼذا

 



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

 95 ماهی د دانصجىیی رد واحذ مؾاوسه و ساهنماییامىس  عنىان:ظزاسػ عملکرد مذرییت 

 

د:     ششح سویذا

 وسیه دانصجىیان  عالمت سوان   ؼی انجام طرح پا-9

گاهن وکل  یزیربانهم س ینشست شىسا   هی مربىط هب چهاسم  یانجام کاساه-2  خىصستان واصفهان  یدااگشنهها وی اداسات مؾا وسه منطقو جنىب رغب واسعال دعىتناهم هب مناطك ده

ص  یاداهم اجرا -3
تح

کاتبو با دادکشنه  نفر اص دانصجىیان 53ربای  یل ی طرح افت   اهی صیؽکی و شیستاسی وم

  23/93/95مىسخ  ی اقماس یت کاسشناعان دادکشنه اهجه  یکاسگاه آمىصش  ی ربظزاس-4

س رد مىسد مصشف س یربوشىس آمىصش  وی ته -5  هب دانصجىیان  یواطالع سعان  هی تال ی هؾذا

 ثبت اطالػات رد عاماهن صرارب-6

 

 


