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

 ماه مهر                                   امىز تغرهیدانصجىیی رد واحد  امىز  عنىان:گزازغ عملکرد مدرییت

 

د:  شسح زویدا

گاه 30333تهیو و تىشعی- ی صبحاهن، اناهز و شام رد ظلف اه و خىاب  اهی دانصجىیی. شیض غرا

گاه-0 د نظازت مستمر و مستقیم کازشناظان امىز دانصجىیی رب وعده اهی اناهز و شام وصبحاهن خىاب شت صردی کازکنان هب تؼدا شت رب محیط ظلف سسویط و بهدا  مىزد. 91اه و کازشناظان بهدا

گاه-3 گاه ابیتشپنی و عیب یابی دست  اه. اهی کازت خىان ردیافت غرا رد خىاب

یی آبان ماه  ظالتهیو و میظنت ربانهم  -1  و ضراز دادن آن رد ظایت تغرهی 9395غرا

 میظنت صىزت وضعیت شسکت طرف ضرازداد ردشهریىزماه و ازجاع هب امىز مالی . -5

کاز ربارب با مفاد ضرازداد. -6 زی شده تىسط پیمان  نظازت و کنتسل مىاد اولیو خریدا

د -7 لىزود.کازت تغرهی ربای دانصجىیان ددی 563صدوز و تحىیل تؼدا  دا

 

 

 



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

 مهر ماه                                   دانصجىیی رد واحد ایاب و ذاهب امىز  عنىان:گزازغ عملکرد مدرییت

د:    شسح زویدا

 

 95-96اول معالی رد ن  انیو ذاهب دانصجى ابیازاهئ خدمات ا-9

مجتمغ اه ابیا ازاهئ خدمات-0
 گلدشت وامکلىند یآمىشش  یو ذاهب شیسنل هب 

 دادکشناه  ی کازآمىش انیو ذاهب هب دانصجى ابیازاهئ خدمات ا-3

 یاجتماع  ی(کازآمىشان صیشک نتسنی ا-)استاژزیصیشک  انیو ذاهب هب دانصجى ابیازاهئ خدمات ا-1

گاه دانصجى icmو ذاهب هب دوزه ابیازاهئ خدمات ا-5  مازستانهای هب ب  ییاش خىاب

       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



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

 مهر ماه                                   دانصجىیی رد واحد امىز زافهیامىز عنىان:گزازغ عملکرد مدرییت 

 

د:    شسح زویدا

 

د عملکرد زدیف  تؼدا

تحصیلی وززی نمرات(  صدوز مجىش اش صندوق زافه )گىاهی 9
تحصیلی ،مدزک 

 نفر  01 مىقت ،اتئیدهی 

 نفر01 ثبت ،اظکه و ازظال صرم میصان بدهی افزؽ التحصیالن هب صندوق زافه وتسىهی حعاب دانصجىیی 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

گاهدانصجىی  امىز  عنىان:گزازغ عملکرد مدرییت  مهر ماه                                                                      اه ی رد واحد امىزخىاب

 

د:     شسح زویدا

 

 

 

 

 

 

 

  مهر ماه   مهم واقعی:     

زیخر-9  ندهی مااههن مىاد شى وی سهم  لی و تحى ی دا

ش ی س ی هىاگ -2 گاهها . وی کل  یاتىزاهیو زاد ی و زاه اندا  خىاب

د   غریپر-2 کان تؼدا لىزودیدد ینفر دانصجى 77;واس د   دا گاهها توی کم نفر  22و تؼدا کان ردخىاب  اس

گاه خىدگردان امام خم  یو هماهنگ  یزیز ربانهم-4 کان دانصجى ین ی با خىاب لىزودیدد انیهب منظىز اس د دا  نفر42هب تؼدا

لىزودیدد انیثبت اطالػات دانصجى-5 گاهها تی ریرد ربانهم مد دا کان خىاب کانآشنایی ب   یه ی جلسو تىج  ی ربگزازو و اس گاه اه تىسط سسشیست  ا  آنیی انهم اس گاهها رد خىاب  .خىاب

زیخر-6 گاه مطهر اشیالالم مىزد ن  لی و تحى ی دا  یخچال محافظ  ، چیکازرت ،ییعدد سبد ظرفشى5،عدد سطل شباهل 6شامل:  یخىاب

گاه  سی تعم -7 گاه مطهر خچالی دو دست گاه  کی ، یخىاب گاه آشادگان و خچالی دست گ کیخىاب گاه خىاب  طی اه گلددست

گاه مطهر  كی اطفا حر یشازژکبسىلها-8 د  یخىاب گاه  یاجاق گاشاه یگاش ربا  لندزی س  :2شازژ و  عدد8هب تؼدا  امکلىند خىاب

د شسح زدیف  تؼدا

کالت اتسیعاتی ;  مىزد  387 زفغ مش

کالت ظاختمانی 2  مىزد  99 زفغ مش

 نفر   29; مهمان 9

گاه 4  مىزد  7; باشدید مسئىلیه اش خىاب

گاه   ITباشدید کازشناظان  5  مىزد  27 خىاب

گاه 6 د دانصجىیان ظاکه خىاب  نفر   9993 تؼدا



زیخر-9 گاه آشادگان  یخچالهای كفسو جهت  2;و نصب ی دا  خىاب

زیخر-:; گاه امکلىند یکابل و زفغ لکشم قطع  ی دا  تلفه خىاب

گاه ک  سی تعم -99 گاه گ  طی دو دست  طی لدخىاب

 

 

 

 

 

 

 



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

 مهر ماه                                   دانصجىیی رد واحد مشاوزه و زاهنماییامىز  عنىان:گزازغ عملکرد مدرییت 

 

د:     شسح زویدا

تشک -9
 ظالمت زوان هی اتم  یجلسو شىزا  لی 

گاهها دای)اعت  یخىد مراقبت  نشست-0  ی.بىػل  طی گلد ی( رد خىاب

 caq 91 بی رد معرض آس  انیدانصجى استخراج-3

گاه ودااگشنه  )  یصرد یمشاوزه اه هیازا -1  نفر ( 05رد خىاب

مات الشم رد جهت دانصجى یربزس -5  زظان بی خىد آس  یواقدا

 با مىضىػات: یآمىشش  ینشستها وکازگاهها ی ربگزاز-9

مجتمغ گل  -9-9
 دشتکازگاه زعت نفط رد 

 قبل اش اشدواج یکازگاه مهازت اه -0-9

 مناطك هسیکازشناظان  ظالمت زفتاز و نشست3-9

 


