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 ماهشهریىز                                     امىز تغرهیدانصدىیی رد واحد  امىز  عنىان:گزازغ عملکرد مدرییت

دیشسح زو  :دا

گاه اه یرپض غرا  6208  عیو تىش وی ته -9  .یی دانصدى یصبحاهن، اناهز ، ؼام رد ظلف اه و خىاب

کازان اش اتز یرپض غرا 762 عیو تىش وی ته -0  39/21/15 تی لغا 91/21/15 خیصبحاهن صبحاهن، اناهز ، ؼام وزشش

شت رب مح  یرب وعده اه ییکازشناظان امىز دانصدى می نظازت مستمر و مستق -3 گاهها و کازشناظان بهدا شت صرد طی ظلف سسو طی اناهز و ؼام وصبحاهن خىاب د یو بهدا  مىزد. 91کازکنان هب تؼدا

گاهها یاب ی بی و ع  ین ابیتشپ-1 گاهها. افتیکازت خىان رد یدست  غرا رد خىاب

  هیتغر تی و ضراز دادن آن رد ظا9315ماه ظال ىزی شهر ییربانهم غرا  و میظنت وی ته  -5

 . یشسکت طرف ضرازداد ردخرداد ماه و ازجاع هب امىز مال  تی صىزت وضع  میظنت -8

زیخر وی نظازت و کنتسل مىاد اول  -7 کازی شده تىسط پ  ی دا  ربارب با مفاد ضرازداد. مان
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 شهریىزماه دانصدىیی رد واحد ایاب و ذاهب امىز  عنىان:گزازغ عملکرد مدرییت

د:    شسح زویدا

 

مجتمغ اه ابیازاهئ خدمات ا-9
 ندگلدشت وامکلى یآمىشش  یو ذاهب رپسنل هب 

 دادکشنه اهی اقمازی    ی کازآمىش انیو ذاهب هب دانصدى ابیازاهئ خدمات ا-0

 یادتماع  ی(کازآمىشان زپؼک نتسنی ا-)استاژزیزپؼک  انیو ذاهب هب دانصدى ابیازاهئ خدمات ا-3

گاه گلستان وبىػل  icmو ذاهب هب دوزه ابیازاهئ خدمات ا-1      یم ی زح  دیشه  مازستانی هب ب  یاش خىاب
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 شهریىزماه                                     دانصدىیی رد واحد امىز زافهیامىز عنىان:گزازغ عملکرد مدرییت 

 

د:    شسح زویدا

 

د عملکرد زدیف  تؼدا

تحصیلی  9
تحصیلی وززی نمرات( صدوز مدىش اش صندوق زافه )گىاهی مىقت ،اتئیدهی 

 نفر 31 ،مدزک 

 نفر39 ثبت ،اظکه و ازظال صرم میصان بدهی افزؽ التحصیالن هب صندوق زافه وتسىهی حعاب دانصدىیی 0
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گاه امىز  :گزازغ عملکرد مدرییت عنىان:  شهریىزماه                                     اه دانصدىیی رد واحد امىزخىاب

 

د:    شسح زویدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     :شهریىزماه واقعی مهم*

زیخر-1 گاهها ندهی مىاد شى وی سهم  لی وتحى ی دا  .هب خىاب

ش -2 گاهها جهت باشگؽا رو سسویط کىل مىتىزخاهن و وصل کنتىز آب، ربق و گاش  ی زاه اندا گاهها   ییخىاب ص  همزمان با شسوعخىاب
لتح

 .دیدد یل ی ظا

د-3 کان تؼدا تكنیسین  14اس
ن وزودینفر دانصدىی زشتو فىزیت و  گاه امکلىند 94ه ظالمت داهن و دندا  .رد خىاب

گاه بىػلی و مطهری هب متساژ-4  .متس مربغ 788مىکت کازی کف ااتقهای خىب

زی و تحىیل  -5 گاهها ،12خریدا گاه مطهری خىابعدد تخت  1 عدد میص اتى ربای  خىاب گاه بىػلیعدد زخت آوزی آپ8 و یکنفره جهت خىاب  .و امکلىند ازتمانی جهت خىاب

گاه آشادگانسسرپستی و تفكیک بخػ استساحت و دفتس کاز  جهت واحد  MDF کمد ظاخت-8  .خىاب

د شسح زدیف  تؼدا

کالت اتسیعاتی 1  مىزد058 زفغ مش

کالت ظاختمانی 2  مىزد 24 زفغ مش

 نفر   43 مهمان 3

گاه 4  مىزد   7 باشدید مسئىلیه اش خىاب

گاه   ITباشدید کازشناظان  5  مىزد 6 خىاب

د دانص  6 گاهتؼدا  نفر 817 دىیان ظاکه خىاب



گاهها  وی کل  یسم پاش -7   .خىاب

د یشسته صرشها -8     گاه امکلىند، بىػلی هب تؼدا زی وتعىیض تختو93خىاب گاه بىػلی و خریدا  .ده جهت ااتقهارپ تختو 12و وشتسشی کلیو رپداهی خىاب

زی -9 گاههاو تحىیل اقالم مىزد نیاش جعبو کمک  خریدا گاه گلدیط 4آمپس جهت کنتىزاهی ربق  25عدد فیىش مینیاتىزی 6تعىیض  اهی اولیو رد خىاب  .بلىک خىاب

گاه مىتىز کىلر -11 گاه ماشیه لباسشىیی و یک  ،تعىیض یک دست گاه گلستاندیک دست گاه یخچال خىاب  .ست

گاهها ؼامل:ت -11  عمیسات ظاختمانی خىاب

گاهها ززیی دوغاب- شتی کلیو خىاب  سسویسهای بهدا

شتی سسویسهای تخریب و باشظاشی کف- گاه بىػلی و تعىیض لىهل اهی افضالب )اصزایػ ظازی لىهل اه( 1بلىک بهدا گاه خىاب  و کنده کازی و باشظاشی یک باب حمام خىاب

گاه گلدیط 92 واحد رتاض سقف باشظاشی و  97و90یکنده کازی و باشظاشی کف تىلت واحداه-  خىاب

گاهها بشسح:  ساتی تعم -12  مىتىزخاهن خىاب

گاهها نصب سختی- د گیس اتىمات جهت مىتىزخاهن خىاب گاه. 5هب تؼدا  دست

 زسىب گیسی منابغ کىئیل-

گاه مطهری کندکازی و لىهل کشی جهت رپ که منبغ انبعاط-   هت رپکه سختی گیس منبغ انبعاطلىهل کشی ج  و  متس912هب متساژ خىاب

گاه- گاه مطهری و تعىیض لىهل کشی دیگ دیگ ومشعل کامل جهت مىتىزخاهن نصب  یک دست  ربای خىاب

 

 

 

 

 

 

 



 
گاههاعتصاوری مربىط هب امىز اتسی   اتی و ظاختمانی خىاب

 

 شهریىز ماه   
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                 تیسماه  دانصدىیی رد واحد مؽاوزه و زاهنماییامىز  عنىان:گزازغ عملکرد مدرییت 

 

 شسح عملکرد: 

تشك -9
ص  یهستو اه لی 

تح
 یل ی مؽاوزه 

تشك -0
 یزوان شناخت  توی کم   لی 

تشك -3
 زظان بی خىد آس  توی کم  لی 

 ازانیجلسو همتا  ی ربگزاز-1

 پازه وقت هی ربانهم مؽاوز وی ته -5

ش-8  یمؽاوزه تلفن  ی زاه اندا

 

 


