
   فرهنگي واحدهاي معاونت دانشجويي88 ماه ارديبهشتگزارش عملكرد 
  

  :مديريت امور دانشجويي
 ، انديشه و الغدير)س(، الزهرا )ع( پرينتر به خوابگاههاي امام علي 5 عدد كامپيوتر كامل و 9تحويل  -
 )ع( عدد پنكه به خوابگاه امام علي 20تحويل  -
 )س( عدد پنكه به خوابگاه الزهرا 8تحويل  -
  عدد پنكه به خوابگاه انديشه4تحويل  -
  انديشه–) ع( عدد صندلي مقاوم جهت خوابگاه امام علي 350خريداري  -
 )س(هاي خوابگاه الزهرا تفكيك اتاق ناظمه -
 تفكيك اتاق مطالعه و اتاق كامپيوتر خوابگاه انديشه -
 افزايش يك اتاق مطالعه به خوابگاه انديشه -
 يشهرفع عيب موتورخانه خوابگاه اند -
 احداث سرويس بهداشتي جهت مركز مشاوره -
  متر مربع700ايزوگام پشت بام سالن بدنسازي و مركز مشاوره به متراژ  -
 )ع(علي درب اتوماتيك خوابگاه امام و نصب تهيه  -
 و اداره تربيت بدني) ع( تابلوي فلكسي جهت خوابگاه امام علي 2تهيه و نصب  -
 و نصب وسايل ورزشي) ع(لي بلوك فرش يكي از راهروهاي پارك امام ع -
  زمين آسفالته تربيت بدني و محوطه سازي آنتسطيح -
 تعميرات اساسي تلمبه خانه و تبديل آن به انبار تأسيسات و كارگاه تأسيسات -
  يخچال جهت خوابگاهها10خريداري  -
 2/3/88برگزاري جشن هفته خوابگاهها در تاريخ  -
 نت با دانشجويان خوابگاههانشست صميمانه رياست دانشگاه و مسئولين معاو -
 تهيه و نصب تابلوي راهنماي طرح تكريم و تابلوي محوطه ورودي خوابگاهها -
  سيب زميني خالل كن- سيب زميني پوست كن-تهيه و نصب كباب پز مكانيزه -
 و اهدا به خوابگاههاخريد فوتبال دستي  -
 برگزاري مسابقه روپايي پسران، تنيس روي ميز و دارت در خوابگاهها -
  دستگاه واكسر برقي در خوابگاهها4تهيه و نصب  -
  تهيه و نصب يك دستگاه تصفيه آب در خوابگاه الغدير -

  :اداره رفاه دانشجويان) الف
  نفر100تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل به تعداد  -
  نفر80ارسال فرم ميزان بدهي دانش آموختگان به صندوق رفاه تهران به تعداد  -
  نفر18هاي صندوق و گرفتن مجوز ادامه تحصيل براي دانشجويان مقاطع ناپيوسته به تعداد پاسخ به نامه -
  نفر150توزيع فيش جهت پرداخت نقدي خوابگاه حدود  -
  نفر100هاي پرداختي خوابگاه در رايانه اداره رفاه حدود دريافت و ثبت فيش -
   ٨٧-٨٨ثبت و ارسال سند خوابگاههاي دانشجويي نيمسال اول  -

  اداره خوابگاهها) ب
  )ع(خوابگاه امام علي 

 همجهز شدن اتاقهاي خوابگاهها به ميز مطالع -
ها و منفذهايي كه ضور يك هفته بنا در خوابگاه و نصب سنگهاي پادري جهت كل اتاقها و اماكن عمومي، برطرف كردن شكاف -

 اشوها، گچ ريزي ته گلدانها و تنظيم آنه بودند، نصب كفحشراتگذاري محل تخم


