
م وعمل، اقتصاد مقاومتی))    1395گزارش عملکرد سال   ((اقدا
 فروردین ماه                                     امور تغذهیدانشجویی رد واحد  امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت

د:  شرح رویدا
 .ییشجودان یناهار ، شام در سلف ها و خوابگاه ها ،صبحانه  یپرس غذا26355  عیو توز هیته-1

 شینسبت به سال گذشته افزا انیو استقبال قابل توجه دانشجو یصبحانه در قالب سبد صبحانه بصورت هفتگ عیتوز -2

 % امار رزرو صبحانه.50از  شیب

ناهار و شام وصبحانه خوابگاهها و کارشناسان  یبر وعده ها ییکارشناسان امور دانشجو مینظارت مستمر و مستق-3

 مورد. 14کارکنان به تعداد یو بهداشت فرد سیف سروسل طیبهداشت بر مح

 غذا در خوابگاهها. افتیکارت خوان در یدستگاهها یابی بیو ع یبانیپشت-4

 . انیجهت رزرو دانشجو هیتغذ تیو قرار دادن آن در سا1395ماه سال بهشتیارد ییبرنامه غذا میو تنظ هیته -5

 .انیدانشجو ییغذا یها وعده ییتالش مستمر در جهت ارتقاء ارزش غذا -6

 .  یو ارجاع به امور مال نیشرکت طرف قرارداد درفرورد تیصورت وضع میتنظ -7

 برابر با مفاد قرارداد. مانکاریشده توسط پ یداریخر هینظارت و کنترل مواد اول -8
 

 فروردین ماه                   دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب ور ام  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت

 

       

 

 

 

 موارد عملکرد ردیف

 فرن7500 وندکمال ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع  1

 نفر5200 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 2

 مورد 14 ایاب و ذهاب ادعیه و مراسمات مذهبی  3

 مورد5 ب کارگاه ها ، سمینارها، بازدیدها، کرسی های آزاداندیشی و جشن هاایاب و ذها 4

 دستگاه 5 ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان  5

 دستگاه icm  3 ایاب و ذهاب دانشجویان دوره 6

 وردم  6 ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان                                                                  7

 مورد 5 ایاب و ذهاب کارورزی اعزام دانشجو به کارخانجات داخل استان 8

 

 فروردین ماه                                     دانشجویی رد واحد امور رافهیامور عنوان:گزارش عملکرد مدرییت 

 تعداد عملکرد ردیف

 نفر  18 صدور مجوز از صندوق رفاه )گواهی موقت ،تائیدیه تحصیلی ،مدرک تحصیلی وریز نمرات(  1

 نفر 91 ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه وتسویه حساب دانشجویی 2

 130 ) ضروری عادی و ودیعه مسکن عادی( ثبت نام وام های دانشجویی 3
 

 

 

 



م وعمل، اقتصاد مقاومتی))    1395گزارش عملکرد سال   ((اقدا

گاه امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت  فروردین ماه                                     اه دانشجویی رد واحد امورخواب

     :فروردین ماه     واقعي مهم

 .ندهیماهانه مواد شو هیسهم لیتحو-1

 و وصل نمودن کنتور آب ، برق  و گازکردن موتورخانه   روشن-2

 .خوابگاهها ییبه منظور بازگشا  خوابگاهها  هیکل

 .خوابگاهها ییبازگشا جهت  خوابگاهها  هیکل یعموم نظافت-3

 امیکارورز در ا انیجهت دانشجو یخوابگاه برادران بوعل ییبازگشا-4

 .ینوروز التیتعط

با حضور معاون   یجلسه پرسش و پاسخ در خوابگاه بوعل یبرگزار-5

 .ییامور دانشجو ریو مد یفرهنگ ییدانشجو

 .و آزادگان یمطهر یخوابگاهها خچالیسه دستگاه  ریتعم-6

 .سیخوابگاه گلد یاتاق سرپرست سیدستگاه ک کی ریتعم-7

 .یجهت خوابگاه بوعل کروفونیعدد م کیتحویل و  یداریخر-8

 .دستگاه پمپ موتورخانه خوابگاه آزادگان کی ریتعم-9

ردی

 ف
 تعداد شرح

 مورد 308 رفع مشکالت تاسیساتی 1

 مورد 42 رفع مشکالت ساختمانی 2

 نفر64 مهمان 3

 مورد12 بازدید مسئولین از خوابگاه 4

 مورد  10 خوابگاه   ITبازدید کارشناسان  5

 نفر 1137 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 6

 

 فروردین ماه                   دانشجویی رد واحد مشاوره و راهنماییامور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت 

د:     شرح رویدا
 موضوعات: با یآموزش ینشستها وکارگاهها یبرگزار-1

 .و آزادگان   سیو ابراز وجوددرخوابگاه گلد تی،قاطع یجرات ورز یها کیتکن-1-1

 .یقبل  از ازدواج در خوابگاه مطهر  یها اریمع-2-1

 .ییدانشجو یجلسه مشاوره در خوابگاه ها 16 یبرگزار-2

 


