
 ((اقدام وعمل، اقتصاد مقاومتی))    9315گزارش عملکرد سال 

 

 ماهتیر                                      امور تغذهیدانشجویی رد واحد  امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت

 :دادیشرح رو

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

کاران از اتر یرپس غذا 762 عیو توز هی ته -0  39/21/15 تی لغا 91/21/15 خیصبحاهن صبحاهن، اناهر ، شام ورزش

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

 مورد. 91کارکنان هب تعداد یبهداشت فرد

گاهها یاب ی بی و ع  ین ابیتشپ-1 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

کاری شده توسط پ  ی ردا یخر هی نظارت و کنترل مواد اول  -7  ربارب با مفاد قرارداد. مان

 



 ((اقدام وعمل، اقتصاد مقاومتی))    9315گزارش عملکرد سال 

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

 شرح رویداد:  

 امتحاانت نیمسال دوم

تمع اهی آموز-0
مج
 شی گلدشت وامکلونداراهئ خدمات ایاب و ذاهب رپسنل هب 

 اراهئ خدمات ایاب و ذاهب هب دانشجویان دادکشنه رپستاری پلدختر)خوارهان و رباردان(-3

 اراهئ خدمات ایاب و ذاهب هب دانشجویان کارآموزی دادکشنه ربوجرد-1

 اراهئ خدمات ایاب وذاهب هب دانشجویان کارآموزی دادکشنه الیگوردز-5

 اینترن(کارآموزان زپشکی اجتماعی-انشجویان زپشکی)استاجراراهئ خدمات ایاب و ذاهب هب د-8

گاه بوعلی-7  اراهئ خدمات ایاب و ذاهب هب دانشجویان رشته اهی ورزشی المپیاد رباردان ساکن خواب

گاه گلستان وبوعلی هب بیمارستان شهید رحیمی icmاراهئ خدمات ایاب و ذاهب هب دوره-6  از خواب
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 تیر ماه                                     دانشجویی رد واحد امور رافهیامور عنوان:گزارش عملکرد مدرییت 

 

 شرح رویداد:  

 تعداد عملکرد ردیف

ودددیلی ور   9
ی 
ودددیلی ،مددددر  

ی 
صددددور مجدددوز از صدددندوا رافه )تدددواهی موصدددت ،اتریددددهی 

 نمرات( 

 نفر 37

ثبدددددددت ،اسددددددد ن و ارسدددددددال فدددددددرم دیددددددد ان  ددددددددهی افر  الت ودددددددی ن هب صدددددددندوا رافه  0

 وتسوهی حساب دانشجویی

961 

 نفر 11 ریال 222/222/512رپداخت وام بنیاد علوی هب مبلغ 3

 

 



 ((اقدام وعمل، اقتصاد مقاومتی))    9315گزارش عملکرد سال 

گاهدانشجویی  امور  عنوان:گزارش عملکرد مدرییت  تیر ماه                                     اهرد واحد امورخواب

 

 شرح رویداد:   

 

 

 

 

 

 تیر ماه واقعی مهم:     

کان دانشجویان رشته اهی رپستاری، هوشبری و فوریتهای زپشکی داشکده -1 گاه  اهی ربوجرد،الیگوردزوپلدخترودانشجویان المپیادپذریش و اس رد خواب

گاه ربارد 39خوارهان گلستان هب تعداد  نفر 57ان بوعلی هب تعدادنفر و رد خواب

 یحویل سهمیه مااههن مواد شوینده.-2

گاه-9 اهی امکلوند، گلدیس، آزادگان ومطهری توسط اتسیسات  دلیل شروع تعطی ت خاموش نمودن موتورخاهن، قطع کنتور آب ،ربا وگاز  خواب

 اتبستانی .

گاه امکلوند 09شارژ-1  سیلندر گاز جهت اجاا گازاهی خورا  زپی خواب

 تعداد شرح ردیف

ک ت اتسیساتی 1  مورد 016 رفع مش

ک ت ساختمانی 2  مورد 11 رفع مش

 نفر   13 مهمان 9

گاه 4  مورد   11 بازدید مسئولین از خواب

گاه   ITبازدید کارشناسان  7  مورد 3 خواب

گاه 6  نفر   9937 تعداد دانشجویان ساکن خواب



گاه امکلوند8یخلیه مقدار-5  زهار لیتر گازوریل هب منبع ذخیره خواب

گاه گلدیس و گلستان-8 گاه موتور کولر جهت خواب  تعویض دو دست

گاه گلستان 028تعمیر و تعویض قفل کمد واحد-7  خواب
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                 تیرماه  دانشجویی رد واحد مشاوره و راهنماییمور ا عنوان:گزارش عملکرد مدرییت 

 شرح عملکرد: 

 

 .هب رنم افزار  و ارسال هب وزارت یزندگ  یمای س  یعدد رپسشناهم طرح مل   115  یورود داده اه-9  

 

 


