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گزارش عملکرد حوزه معاونت دانشجویی
اسفندماه39-39

عملکرد حوزه معاونت دانشجویی

اداره امور خوابگاه
گزارش عملکرد خوابگاه فاطمیه  1اسفند 39


تعویض المپ



تعویض سینک ظرفشویی ،تعمیر اجاقگازهای معیوب،



تعمیر فنکوئل اتاقها



نصب چوبلباسی



تعمیر درب اتاقها شامل قفل – دستگیره – روغنکاری



شارژ کپسول  05کیلویی  4عدد ( چک بهصورت روزانه)



جمعآوری دستگاههای دیجیتال از داخل سالنهای تلویزیون و انتقال به انبار



همه روز نماز جماعت ظهر عصر و مغرب و عشاء در نمازخانه خوابگاه برگزار میگردد



لیست اقالم مصرفی (تعویض المپ 45وات عدد-المپ 055وات  10عدد -توپی شیر مخلوط  8عدد-شیر جا مایع1
عدد -تعویض سر دوش  1عدد)

گزارش عملکرد خوابگاه فاطمیه  2اسفند 39


تعویض تعداد 21عدد المپ مهتابی جهت راهروها ،اتاقها



سرویس کامل  12عدد اجاقگاز



نصب یک دستگاه دیجیتال



روغن کاری درب اتاقها و درب ورودی خوابگاه



تعمیر شیرآالت آشپزخانهها – سرویس های بهداشتی

گزارش عملکرد خوابگاه شهید چمران اسفند 39


رفع مشکل اتصالی برق خوابگاه – تعویض کابل برق محوطه خوابگاه



تعمیر آبسرد کن



تعویض کپسول های گاز به تعداد 6عدد



تعمیر آبگرم کنها – آبسردکن – تعمیر کلیه چراغهای آترا – تعمیر اسپلیت های خوابگاه



رفع مشکل نشتی گاز در واحد 2



تحویل نفت به میزان  0055لیتر
عملکرد حوزه معاونت دانشجویی



تعمیر تخت های معیوب واحد 2

 بازدید از خوابگاه توسط دکتر پیری (مدیر امور دانشجویی ) و مهندس خواجه داد( مدیر اداره خوابگاهها)
گزارش عملکرد خوابگاه شهید چمران اسفند 39


برطرف کردن مشکل شیرآالت کلیه حمامهای خوابگاه



نصب چوبلباسی



نصب المپ آویز  12وات در آشپزخانهها



تعمیر چراغهای آترا



تحویل میزان  015لیتر نفت جهت خوابگاه



تعمیر یخچال به تعداد 2عدد

 برگزاری مشاوره دانشجویی توسط اساتید جهت مشاوره به دانشجویان در محیط خوابگاه
گزارش عملکرد خوابگاه 4خواهران اسفند 39


لولهکشی آب گرم رخت شور خانه طبقه 2



هواگیری فنکوئل ها



نصب چوبلباسی



تعویض شیرفلکه آبشویه  1عدد



نصب آبگرم کن برقی جهت آشپزخانه سرپرستان شیفت



تعویض توپی و سر توپی  8عدد



تعمیر توری پنجره اتاقها



شخم زدن باغچهها -ریختن بذر – کاشت نهال

گزارش عملکرد خوابگاه شفیعی اسفند 39


تعویض المپ مهتابی به تعداد 01عدد



تعمیر آبگرم کن گازی به تعداد 1عدد



تعویض پوشال کولرهای آبی  -تعویض پمپ کولر آبی به تعداد 1عدد



تعویض الم دوش به تعداد0عدد
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گزارش عملکرد خوابگاه 2و 9برادران اسفند 39


برگزاری نماز جماعت در داخل خوابگاه



دریافت فیش واریزی و ثبت در فرم شهریه خوابگاه



صدور کارت اسکان دانشجویان و تحویل دادن کارت اسکان



تحویل گرفتن پرونده دانشجویان جدید از اداره امور خوابگاهها



شارژ کپسول های گاز



تعمیر حمام های طبقه  0خوابگاه



سم پاشی راهروهای طبقات – سرویس بهداشتی



حضور مشاوره در محیط خوابگاه



تعمیر سقف سرویس بهداشتی طبقه  1خوابگاه



اقالم مصرفی :شیر مخلوط حمام  2عدد -توپی و سر توپی روشویی 12عدد – المپ مهتابی05عدد – زانو یکسر
رزوه سفید  8عدد -مهرهماسوره  6عدد -لوله سفید  0/1به تعداد 0شاخه -زانو 0/1به تعداد 01عدد -الم شیر
مخلوط  01عدد

گزارش عملکرد خوابگاه 1و  4برادران اسفند 39


تعویض المپ های مهتابی معیوب



نصب انتن جهت سالن تلویزیون



گچ کاری  4اتاق



تعویض کلید و پریزهای معیوب به تعداد  4اتاق



تعمیر و سرویس فنکوئل های معیوب هر دو خوابگاه



نصب شیشه پنجره راهروهای الین بیمارستان ،تمام طبقات

گزارش عملکرد خوابگاه 1و  4برادران اسفند 39


تعویض پریز های معیوب  00عدد



تعویض المپ های معیوب  0عدد



نصب دو عدد فن در سرویسهای بهداشتی



نصب چوبلباسی



تعمیر فن کوئلهای معیوب
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عملکرد اداره وام و رفاه

اهم فعالیتهای اداره وام و رفاه در آذرماه در بخش تسویهحساب مالی دانشجویان ،پرداخت وامهای دانشجویی
دانشجویان روزانه (کمکهزینه تحصیلی ،ضروری ،مسکن ،ودیعه مسکن )...،وام شهریه دانشجویان نوبت دوم به شرح ذیل
هست.
 -0انجام تسویهحساب دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان
اداره رفاه در آذرماه امور مربوط به تسویهحساب دانشجویان فارغالتحصیل را در سه بخش زیر انجام داده است.
الف :صدور دفترچه اقساط دانشجویان بدهکار که متقاضی پرداخت بدهی خود به طریق تقسیط بودهاند به تعداد
 105نفر
ب :صدور گواهی عدم بدهی برای دانشجویانی که هیچگونه بدهی از بابت وام و خوابگاه به صندوق رفاه نداشتهاند
به تعداد  042نفر
پ :انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویانی که متقاضی پرداخت یکجای مبالغ بدهی خود به صندوق رفاه
دانشجویان بودهاند به تعداد  45نفر
 -1ثبت تسویهحساب دانشجویان در سیستم گلستان به تعداد  105نفر
 -2پرداخت وامهای دانشجویی در آذرماه
-

وام تحصیلی 001 :نفر

-

وام ضروری 00 :نفر

-

وام شهریه 44 :نفر

-

وام ازدواج  0نفر

-

ودیعه مسکن  05نفر
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گزارش عملکرد تربیتبدنی و فوقبرنامه اسفند 39

اعزام تیم کاراته دانشجویان دختر به مسابقات قهرمانی دانشگاههای کشور
مسابقات قهرمانی کاراته دانشجویان دختر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور از تاریخ  12/01/01لغایت 12/01/14
به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار گردید که تیم کاراته دانشجویان دختر دانشگاه زابل در این دوره از مسابقات
حضور یافتند.

اعزام تیم فوتسال به منطقه  6کشور
مسابقات فوتسال دانشگاههای منطقه  6کشور از تاریخ  12/01/06لغایت  12/01/10به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
با حضور  0دانشگاه منطقه 6برگزار شد .
تیم های شرکتکننده پس از قرعهکشی در دو گروه قرار گرفتند.
عملکرد حوزه معاونت دانشجویی

گروه یک :دانشگاه جیرفت  ،دانشگاه کرمان  ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
گروه دو :دانشگاه زابل  ،دانشگاه ولیعصر رفسنجان  ،دانشگاه بم  ،مجتمع آموزش عالی سراوان
تیم فوتسال دانشگاه زابل در مرحله گروهی توانست دانشگاههای ولیعصر رفسنجان و بم را شکست دهد
مجتمع آموزش عالی سراوان به مرحله نیمهنهایی راه یافت که در این مرحله به مصاف تیم دانشگاه سیستان و بلوچستان
رفت که در وقت عادی و اضافه دو تیم به نتیجه مساوی  1- 1رسیدند که دانشگاه سیستان و بلوچستان موفق شد در
ضربات پنالتی با نتیجه  1-2به فینال برسد .و دانشگاه زابل دوباره در دیدار ردهبندی به مصاف تیم دانشگاه ولیعصر برود
و با نتیجه  0-1شکست بدهد و عنوان سومی مسابقات را از آن خود نماید .

.

اعزام تیم کانگ فوتوآبه منطقه  6کشور
کسب کاپ اخالق تیم کانگ فوتوآ ( )10دانشجویان پسر دانشگاه زابل در مسابقات قهرمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی سراسر کشور

اعزام دانشجویان پسر دانشگاه زابل به مسابقات کانگ فوتوآ ( )10قهرمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سراسر
کشور به میزبانی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین از تاریخ  12/00/11لغایت  12/01/1که تیم دانشگاه زابل
بهعنوان تیم اخالق از نظر کارشناسان انتخاب گردید .
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 پیگیری اتوماسیون استخر هامون پیگیری نامه درخواست برگزاری دورههای مربیگری ،داوری و کارگاه برگزاری کالسهای آموزشی در رشتههای ورزشی مختلف شامل : رشتههای ورزشی دختران شامل  :ایروبیک – والیبال – آمادگی جسمانی – شنا مقدماتی – فوتسال – بدمینتون – تنیس روی میز –کاراته – کونگ فو -بدنسازی .
 رشتههای ورزشی پسران شامل  :تکواندو – ووشو – کیک بوکسینگ – شنا – فوتسال – کونگ فو . رشتههای ورزشی کارکنان و اعضای محترم هیئتعلمی (بانوان) شامل :ایروبیک – بدنسازی – شنا مقدماتی و پیشرفته رشتههای ورزشی کارکنان و اعضای محترم هیئتعلمی (آقایان) شامل  :شنا مقدماتیعملکرد حوزه معاونت دانشجویی

 رشتههای ورزشی فرزندان کارکنان و اعضای محترم هیئتعلمی (دختران) شامل  :شنا مقدماتی رشتههای ورزشی فرزندان کارکنان و اعضای محترم هیئتعلمی (پسران) شامل  :شنا مقدماتی تهیه بنر جشنواره بومی و محلی تنظیم اطالعیه جشنواره بازی های بومی و محلی اسکن مدارک مربیان تماس با فناوری جهت درج مطالب سایت تربیتبدنی اصالح برنامه سالنها پیگیری خرید و نصب نرمافزار و ارتقاء سیستم اتوماسیون استخر ثبتنام کالس های آموزشی شنا کارکنان برآورد هزینه تیم های اعزامی مسابقات منطقه ارسال عکس گزارش اعزام تیم فوتسال به اداره کل برنامهریزی برای سالن های ورزشی جهت استفاده دانشجویان و کارکنان بروز رسانی وبالگ مدیریت تربیتبدنی و فوقبرنامه برنامهریزی  ،تجهیز و آمادهسازی و اعزامجهت تیم فوتسال پسران به مسابقات منطقه  6کشور به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 ارسال تائید پیش فاکتور به شرکت جهانگستر ارسال برنامه سالنها و کالس های آموزشی جهت تکثیر و توزیع اصالح برنامه سالن های ورزشی کسب مقام سوم فوتسال مسابقات منطقه  6کشور به میزبانی دانشگاه کرمان کسب مقام هشتم مسابقات کانگ فوتوآ منطقه  6کشور و دریافت جام اخالق این دوره از مسابقات به میزبانی دانشگاه قزوین -برنامهریزی و تجهیز و آمادهسازی تیم کاراته دختران به مسابقات منطقه  6کشور به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
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عملکرد اداره تغذیه اسفندماه 39
 تالش و ارائه راهکارهای جدید جهت بهبود کیفیت طبخ غذاها
 اضافه شدن ناهار پنجشنبه در برنامه غذایی جهت رفاه دانشجویان
 تنظیم برنامه غذایی جدید با توجه بهاضافه شدن ناهار پنجشنبه
 اضافه نمودن ساالدالویه در برنامه غذایی دانشجویان جهت افزایش تنوع برنامه غذایی
 نظارت دقیق و مستمر بر نحوه طبخ و توزیع غذا در سلف سرویسها جهت سرویسدهی بهتر به دانشجویان
 نظارت دقیق و مستمر بر مواد غذایی اولیه جهت طبخ و توزیع غذا

عملکرد حوزه معاونت دانشجویی

گزارش فعالیتهای مرکز مشاوره و سالمت در اسفندماه سال 39

 -0ارائه خدمات مشاورهای در زمینههای مختلف از قبیل ارتباط بین فردی ،ازدواج ،افسردگی ،مشاوره تحصیلی ،وسواس،
اختالالت سازگاری و  ....به دانشجویان در مرکز مشاوره و خوابگاههای دانشجویی طبق برنامه اعالمشده به سرپرستهای
خوابگاهها.
 -1اجرای طرح پایش کارنامه سالمت جسم و روان و ثبت دادههای پرسشنامههای کارنامه سالمت جسم و روان ،کلیه
دانشجویان جدیدالورود سال . 12

 -2ارسال پوستر جمالت قصار به دانشکدهها و نهادهای تابع

.

عملکرد حوزه معاونت دانشجویی

 -0تهیه و توزیع بروشور نکات ایمنی در استفاده از مواد شوینده.

 -1بازدید از خوابگاههای دانشجویی خواهران و برادران.
 -2توزیع وسایل بهداشتی به خوابگاههای برادران.
 -4مشاورههای بهداشتی جسمی و سالمت فردی دانشجویان دختر
 -0تهیه و توزیع بروشور با عنوان راههای پیشگیری از شپش.

عملکرد حوزه معاونت دانشجویی

