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

 شرح رویداد:

 .ییانشجود یو خوابگاه ها ها یصبحانه، ناهار و شام در غذاخور یپرس غذا44357  عیو توز هیته-1

 .4/2/95 تیلغا 1/2/95اعتکاف از  امیافطار و سحر در ا یگرم در وعده ها یپرس غذا1400 عیو توز هیته-2

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

 مورد. 26عدادکارکنان به ت یو بهداشت فرد سیسلف سرو طیبهداشت بر مح

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

با توجه به شروع ماه مبارک رمضان و  هیتغذ تیو قرار دادن آن در سا1395خرداد ماه سال ییبرنامه غذا میو تنظ هیته -5

 . انیامتحانات  جهت رزرو دانشجو امیا

 .انیدانشجو ییغذا یوعده ها ییش غذاتالش مستمر در جهت ارتقاء ارز -6

 .  یماه و ارجاع به امور مال بهشتیشرکت طرف قرارداد درارد تیصورت وضع میتنظ -7

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

 اردتشهبی ماه                                   دانشجویی رد واحد ایاب و ذاهب امور  عملکرد مدرییت عنوان:گزارش
 

 موارد عملکرد ردیف

 فرن 13700 وندکمال ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع  1

 نفر 9400 ایاب و ذهاب دانشجویان مجتمع گلدشت 2

، ادعیه و مراسمات ینارها، بازدیدها، کرسی های آزاداندیشی و جشن هاایاب و ذهاب کارگاه ها ، سم 3

 مذهبی

 مورد 10

 دستگاه 5 ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان  4

 دستگاه icm  4 ایاب و ذهاب دانشجویان دوره 5

 مورد 10     ایاب و ذهاب ورزشی دانشجویان                                                              6

 مورد  7 ایاب و ذهاب کارورزی اعزام دانشجو به کارخانجات داخل استان 7

 

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

 تعداد عملکرد ردیف

صدور مجوز از صندوق رفاه )گواهی موقت ،تائیدیه تحصیلی ،مدرک  1

 تحصیلی وریز نمرات( 

 نفر  24

ثبت ،اسکن و ارسال فرم میزان بدهی فارغ التحصیالن به صندوق رفاه  2

 وتسویه حساب دانشجویی

 نفر 29

 نفر 127 بنیاد علوی   ثبت نام وام  3
 



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

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

     :ماهاردتشهبی    مهم واقعي 

 .ندهیماهانه مواد شو هیسهم لیتحو-1

برگزاری هفته خوابگاهها و اجرای بندهای مصوب به -2

 شرح:

ساکن  انیاز دانشجو یسنج ازیو ن ینظر سنج-1-2

امورخوابگاه،امور  ه،یخوابگاه در خصوص خدمات امورتغذ

 و امور مشاوره یرفاه

 اتاق نمونه  خوابگاهها یواعضا یصنف یحوزه شورا نیاز پرسنل خوابگاه ها، فعال ریتقد-2-2

 ینیریش عیهفته خوابگاهها  و توز داشتیبنر و تراکت گرام نصب-3-2

 نمازخانه  خوابگاهها نینماد یخوابگاهها و غبار روب یعموم نظافت-4-2

 خوابگاه کمالوند انیبا دانشجو یو آموزش ییدانشجو نیمعاون نشست-5-2

 خوابگاههاسرویس و راه اندازی کولرکلیه -3

 عدد 14ساخت و نصب  پایه و سایبان جهت کولرهای خوابگاه بوعلی به منظور جلوگیری از اتالف انرژی به تعداد-4

 رها.سیلند نصب سقف جهت انبارو خوابگاه کمالوند عدد سیلندر گاز خوراک پزی  25پر کردن تعداد-5

 کابل کشی و وصل خطوط تلفن خوابگاه کمالوند-6

 ستگاه یخچال  و  دو دستگاه جارو برقی خوابگاههاد یک تعمیر -7

 تعداد شرح ردیف

 مورد  401 رفع مشکالت تاسیساتی 1

 مورد  46 رفع مشکالت ساختمانی 2

 نفر    105 مهمان 3

 مورد   15 بازدید مسئولین از خوابگاه 4

 مورد  18 خوابگاه   ITبازدید کارشناسان  5

 نفر   1135 تعداد دانشجویان ساکن خوابگاه 6

 

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

 شرح رویداد:   

 با موضوعات: یآموزش یا وکارگاههانشسته یبرگزار-1

 مهارت برقراری ارتباط موثر بین فردی در خوابگاه  گلدیس-1-1

 مهارتهای تحصیلی در خوابگاههای مطهری،گلستان و بوعلی-2-1

 .ییدانشجو یجلسه مشاوره در خوابگاه ها25 یبرگزار-2

 


