
 ((اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل))  5991ظزازغ عملکرد ظال 

                           خردادماي   اموز تغریهدانشجویی دز واحد  اموز  گزازش عملکسد مدیسیت:عنىان

 

د:  شسح زویدا

ی صبحاهن، اناهز  95933تهیً و تىشعی  -5 گايرپض غرا  اهی دانصجىیی. و شام رد ظلف اه و خىاب

ی ظرم رد وعدي ای افطاز و سحر هب مىاسبت احیای نیمً شعبان رد اتزخی 366و تىشعی  تهیً-2  62/69/91رپض غرا

گاي-9 د نظازت مستمر و مستقیم کازشىاظان امىز دانصجىیی رب وعدي اهی اناهز و شام وصبحاهن خىاب شت صردی کازکىان هب تؼدا شت رب محیط ظلف سسویط و بهدا  د.مىز 53اه و کازشىاظان بهدا

گاي-4 گاي ابیتشپنی و عیب یابی دست  اه. اهی کازت خىان ردیافت غرا رد خىاب

یی تیس ماي ظال -1  و ضراز دادن آن رد ظایت تغرهی با تىهج هب ایام امتحاانت  جهت زشزو دانصجىیان. 5991تهیً و میظنت ربانهم غرا

یی -3 یی دانصجىیان. وعدي تالغ مستمر رد جهت ازتقاء ازشغ غرا  اهی غرا

 میظنت صىزت وضعیت شسکت غرف ضرازداد ردازدتشهبی ماي و ازجاع هب امىز مالی .  -7

کاز ربارب با مفاد ضرازداد. -8 زی شدي تىسط پیمان  نظازت و کنتسل مىاد اولیً خریدا



 

 ((اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل))    5991ظزازغ عملکرد ظال 

                                  خردادماي  ایاب و ذهاباموز واحد دانشجویی دز  اموز  گزازش عملکسد مدیسیت:عنىان

د:    شسح زویدا

 

       

 

   

 

 

 

 

 مىازد عملکرد زدیف

مجتمغ  امکل  5
 فرن  ::5:; ىندایاب و ذاهب دانصجىیان 

مجتمغ گلدشت 2
 نفر ::74 ایاب و ذاهب دانصجىیان 

 مىزد  5 ، ادعیً و مراسمات مرهبیدیشی و جشه اهایاب و ذاهب کازگاي اه ، سمیىازاه، باشدیداه، طرسی اهی آشادان 9

گاي 5 ایاب و ذاهب کازوزشی دانصجىیان  4  دست

گاي icm  4 ایاب و ذاهب دانصجىیان دوزي 1  دست

 مىزد  3 ایاب و ذاهب وزششی دانصجىیان                                                                  3

 مىزد  4 شی ازعام دانصجى هب کازخانجات داخل استانایاب و ذاهب کازوز 7



 

 ((اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل))    5991ظزازغ عملکرد ظال 

                                  خردادماي  دانشجویی دز واحد اموز زفاهیاموز گزازش عملکسد مدیسیت عنىان:

 

د:    شسح زویدا

دتؼد عملکرد زدیف  ا

تحصیلی وززی نمرات(  5
تحصیلی ،مدزک 

 نفر  99 صدوز مجىش اش صىدوق زافي )گىاهی مىقت ،اتئیدهی 

 نفر 523 ثبت ،اظکه و ازظال صرم میصان بدهی افزؽ التحصیالن هب صىدوق زافي وتسىهی حعاب دانصجىیی 2

 نفر 523 زیال 666/716/449ضسوزی ػادی هب مبلؾ وام و رپداخت ثبت انم  9

 نفر 4 زیال 666/666/526ثبت انم و رپداخت وام ودیعً معکه ػادی هب مبلؾ   

 نفر 1 زیال 666/666/221 ثبت انم و رپداخت وام ودیعً معکه تکمیلی هب مبلؾ 1

 

 

 

 

 

 

 

 



 ((اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل))    5991ظزازغ عملکرد ظال 

                                                                    خردادماي   ها د اموزخوابگاهدانشجویی دز واح اموز  گزازش عملکسد مدیسیتعنىان:

 

د:     شسح زویدا

 

 

 

 

 

 

 

 :واقعی مهم خردادماي  

 تحىیل سهمیً مااههن مىاد شىیىدي.-;

گاي امکلىند.-2 گاي یخچال خىاب گاي گلدیط و بىػلی و یک دست گاي اتى خىاب  تعمیس و تحىیل دو دست

گاي آشا  2تعمیس پمپ شمازي-3  دگان.خىاب

گاي مطهری. 2تعىیض مىتىز کىعر واحد-4 گاي گلدیط و کاوکط وگهبانی خىاب  خىاب

گاي مطهری. 3;ظاخت کاانل کىعر و چهاز پاهی جهت واحد -5  خىاب

گاي امکلىند و مطهری هب منظىز دفغ جانىزان و حشسات مىذی.-6 زی و تحىیل گىظرد هب خىاب  خریدا

زی و تحىیل دو عدد فقل آوزی جهت-7 گاي گلدیط. خریدا  ردبهای اضطرازی خىاب

گاي امکلىند و دو عدد کبسىل اطفاء حریك. سیلىدز گاش اجاق 22شازژ-8  اهی خىزاک زپی خىاب

زی و نصب دو عدد سنگ زوشىیی ربای سسویط-9 گاي امکلىند . خریدا شتی طبقً سىم خىاب  اهی بهدا

د شسح زدیف  تؼدا

کالت اتسیعاتی ;  مىزد  982 زفغ مش

کالت ظاختمانی 2  مىزد  37 زفغ مش

 نفر    75 مهمان 3

گاي 4  مىزد   2; باشدید مسئىلیه اش خىاب

گاي  ITباشدید کازشىاظان  5  مىزد  2; خىاب

گاي 6 د دانصجىیان ظاکه خىاب  نفر 5591 تؼدا

 

 



 

 ((اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل))    5991ظزازغ عملکرد ظال 

                                 خردادماي   دانشجویی دز واحد مشاوزه و زاهنماییاموز  گزازش عملکسد مدیسیت عنىان:

 

د:     شسح زویدا

 

لىزود-5 د انجام غرح ظالمت زوان جهت دانصجىیان جدیدا  .نفر 969هب تؼدا

تحصیلی-2
د  انجام غرح افت   .نفر 94هب تؼدا

د  شندگیانجام غرح ملی سیمای -9  .نفر 441هب تؼدا

  .ربظزازی نشست با مىضىع استسض و زاي اهی مقابلً با آن-4

 .اهی ػلىم زپشکی کشىز "مىج مثبت" هب دااگشني ازظال اولیه شمازي نشسهی-1

گاي 9 ربظزازی -3 .اهی دانصجىیی جلسً مشاوزي رد خىاب  

 

 

 

 

 

 


