
م وعمل، اقتصاد مقاومتی))    9315گزارش عملکرد سال   ((اقدا

 

 ماه مرداد                                     امور تغذهیدانشجویی رد واحد  امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت

د:  شرح رویدا

گاه اه یرپس غذا  6208  عیو توز هی ته -9  .ییدانشجو یصبحاهن، اناهر ، شام رد سلف اه و خواب

کاران از اتر یرپس غذا 477 عیو توز هی ته -0  02/25/15 تی لغا 0/25/15 خیصبحاهن صبحاهن، اناهر ، شام ورزش

شت رب مح  یرب وعده اه ییکارشناسان امور دانشجو می نظارت مستمر و مستق -3 گاهها و کارشناسان بهدا و  سی سلف سرو طی اناهر و شام وصبحاهن خواب

شت فرد د یبهدا  مورد. 98کارکنان هب تعدا

گاهها یاب ی بی و ع  ین ابیتشپ-7 گاهها. افتیکارت خوان رد یدست  غذا رد خواب

  هیتغذ تی و قرار دادن آن رد سا9315ماه سال وری شهر ییربانهم غذا  و میظنت هی ته  -5

 . یشرکت طرف قرارداد ردخرداد ماه و ارجاع هب امور مال  تی صورت وضع  میظنت -8

ریخر هی نظارت و کنترل مواد اول  -4 کاری شده توسط پ  ی دا  ربارب با مفاد قرارداد. مان
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 ماهمرداد  دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت

د:        شرح رویدا

 دوم لمسای امتحاانت ن  امیرد ا انیو ذاهب دانشجو ابیاراهئ خدمات ا-9

مجتمع اه ابیاراهئ خدمات ا-0
 گلدشت وامکلوند یآموزش  یو ذاهب رپسنل هب 

 پلدختر)خوارهان و رباردان( ی دادکشنه رپستار انیو ذاهب هب دانشجو ابیاراهئ خدمات ا-3

 دادکشنه ربوجرد ی کارآموز انیو ذاهب هب دانشجو ابیاراهئ خدمات ا-7

 گوردزی دادکشنه ال  ی ارآموزک انیوذاهب هب دانشجو ابیاراهئ خدمات ا-5

 یاجتماع  ی(کارآموزان زپشک نترنی ا-)استاجریزپشک  انیو ذاهب هب دانشجو ابیاراهئ خدمات ا-8

گاه گلستان وبوعل  icmو ذاهب هب دوره ابیاراهئ خدمات ا-4  یم ی رح  دیشه  مارستانی هب ب  یاز خواب
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 ماهمرداد                                     دانشجویی رد واحد امور رافهیامور عنوان:گزارش عملکرد مدرییت 

 

د:    شرح رویدا

 

د عملکرد ردیف  تعدا

تحصیلی ورزی نمرات(  9
تحصیلی ،مدرک 

 نفز 06 صدور مجوز از صندوق رافه )گواهی موقت ،اتئیدهی 

 نفز 65 یزان بدهی افرغ التحصیالن هب صندوق رافه وتسوهی حساب دانشجوییثبت ،اسکن و ارسال فرم م  0
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گاه امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت  ماه مرداد                                     اهدانشجویی رد واحد امورخواب

 

 د:   شرح رویدا 

 

 

 

 

 

 

 

 ماه مرداد واقعی مهم:     

 .ندهی مااههن مواد شو هی سهم  لی وتح -1

گاه گلستان و بوعلی-2  تعمیر کیس واحد سررپستی خواب

گاه بوعلی  -3 گاه موتور یخچال خواب ری و تعویض یک دست  خریدا

د-4 گاه گلستان هب تعدا   و یک چشمه توالت باب 11کنده کاری و سرامیک کف حمامهای خواب

د راه آب قسمت ماشین لباسشویی خوا -5 گاه بوعلیرفع انسدا  ب

 

  

د شرح ردیف  تعدا

کالت اتسیساتی 1  مورد975 رفع مش

کالت ساختمانی 2  مورد7 رفع مش

 نفر   17 مهمان 3

گاه 4  مورد   9 بازدید مسئولین از خواب

گاه   ITبازدید کارشناسان  5  مورد 2 خواب

گاه 6 د دانشجویان ساکن خواب  نفر  090 تعدا
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گاه گلستان : عنوان:  مرداد ماه    کندکاری کف حمام اهی خواب

 

د  عکس رویدا

  

  
 

 


