
 گشارش عملکزد مدیزیت امور عمومی مجتمع آموسشی گلدشت در دو ماه گذشته
سزٍسبهبى دادى ثِ ٍػؼیت حؼَر ٍ غیبة ّب ثب ّوکبری رٍسبی داًشکذُ ّب ٍ ثب استفبدُ اس فزم  -1

آیتن ثٌذی شذُ )حؼَر ثِ هَلغ ٍ خزٍج ثِ هَلغ، اطبػت اس فزاهیي هبفَق، اًجبم اهَر ثِ ًحَ 

 احسي(

بم تخزیت لسوت فزٌّگی جْت تغییز کبرثزی ثِ اتبق ّبی اداری ٍ آهَسشی ٍ ًظبرت ثز حسي اًج -2

 کبر

 ًظبرت ثز کبر خذهبت )اس لجیل ًظبفت لسوت ّبی هختلف ٍ راٌّوبیی آًْب جْت حسي اًجبم کبر( -3

پیگیزی ًبهِ ّبی ٍاردُ ٍ پبسخ ثِ آًْب در طَرت لشٍم ثب هَػَػبت هختلف اس لجیل کبرّبی  -4

ی تبسیسبتی، سبختوبًی، تؼویزات ٍ ًگْذاری ٍ سبسهبى دّی لزاردادّبی آًْب ٍ پیگیزی ًبهِ ّب

 ثیوِ ٍ تبهیي اجتوبػی ٍ کسز هبلیبت

 ثب ادارُ آة ٍ فبػالة در خظَص پیگیزی لجغ آة هظزفی هجتوغ کِ هجلغی ثبالست ٍ هذاکزُ -5

 ّن اکٌَى ًیش اداهِ دارد تب کن کزدى هجلغ آى، ّوچٌیي ثحث ٍ ثزرسی جْت سبهبى دّی ایي اهز کِ 

 راًِ ٍ حك لجبس ٍ حك شیزپیگیزی تسْیالت رفبّی کبرکٌبى اس لجیل اػبفِ کبری، کب -6

آهَسشی ٍ سبهبى  ّبیّوبٌّگی ثب لسوت ّبی هختلف ٍ کَشش در رفغ هشکالت آًْب اس لجیل اثشار -7

دّی کالسْب اس لجیل رًگ آهیشی، ًظت یب تؼَیغ پزدُ ٍ ٍسبیل کوک آهَسشی ٍ اًجبم جلسبت 

 ثیشتز ثِ داًشکذُ ّب ٍ رفغ هسئلِ هْن کوجَد فؼبی آهَسشی

جلسِ اداری ثب ّوت ریبست هحتزم داًشکذُ ثْذاشت ٍ تغذیِ ٍ حؼَر هسئَلیي  ثزگشاری چٌذیي -8

لسوت ّبی آهَسشی ٍ اداری، ػوَهی ٍ هبلی، کبرپزداس، خذهبت، حزاست ٍ ثزرسی هشکالت 

گًَبگَى هجتوغ اس لجیل فؼب ٍ ثْیٌِ سبسی آى ٍ ًَرپزداسی لسوت ّبی هختلف هجتوغ ثِ دلیل 

ًَر در شت، ثْیٌِ سبسی ٍػؼیت ٍایزلس ٍ ایٌتزًت در جلسبت  اػتزاع ًگْجبًبى ثذلیل کوجَر

 هختلف

ثزرسی ٍػؼیت خزیذ الالم هظزفی آسهبیشگبّی ٍ آهَسشی ٍ تؼییي یک سبس ٍ کبر خبص جْت  -9

استؼالم ّب اس طزیك کبرپزداس ٍ حزاست ٍ در ًْبیت اًجبم هشایذُ ٍ هٌبلظِ ثزای خزیذ تجْیشات ٍ 

 ٍ  ی شزکت ّب ٍ ًْبدّب ٍ ثزطزف ًوَدى ًیبس گزٍُ ّبی آهَسشیاًجبم اهَر خذهبتی ٍ سزٍیس دّ

 ٍاحذّبی اداری

 پیگیزی اسکبى اسبتیذ هذػَ ٍ ّوبٌّگی ثب هسٍَل خذهبت داًشگبُ  -11

 در جْت رفغ ًمض. ثزرسی خزاثی تلفي ّب ٍ لَلِ ّبی آة ٍ ّوبٌّگی ثب تبسیسبت -11

ف آًْب ٍ شزٍع ٍ پبیبى ثِ جْت دّی ٍ جبیبثی ًیزٍی ٍرٍدی ثِ داًشکذُ ّب ٍ تمسین ٍظبی -12

 کبر ثِ آًْب



ّوبٌّگی السم در اختیبر گذاشتي آهفی تئبتز هجتوغ ثِ ًْبدّبی هختلف داًشگبُ اس جولِ  -13

کالس سبػت فزٌّگی، ًْبد رّجزی ٍ ّوبیش ّب اس لجیل ّوبیش یک رٍسُ پذافٌذ غیزػبهل کِ ثِ 

 طَرت استبًی ثزگشار گزدیذ.

هَرد ًیبس اس لجیل سبخت ٍ سبسّب، تؼویزات سبختوبًی  پیگیزی ٍ ثزرسی اهکبًبت طزح ّبی -14

 ٍ ّوبٌّگی ّبی السم ثب دفتز فٌی ثزای ثزآٍرد ثَدجِ ایي لجیل پزٍصُ ّب.

ّوکبری ٍ پیگیزی در جْت اخذ ثَدجِ ثب ًْبدّبی ستبد داًشگبُ اس لجیل ثَدجِ ٍ رٍسبی  -15

 تسْیالت دیگز. هٌبثغ اًسبًی در جْت پزداخت ثِ هَلغ اػبفِ کبری ّب ٍ کبراًِ ٍ

ٍ اطالع رسبًی آى   ثب ادارُ خذهبت داًشگبُپیگیزی هشایذُ در خظَص اهَال اسمبطی   


