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 دستور جلسه  -2

 تقویم آموزشی نیمسال دوم 

ایجاد رشته های جدید های درخواستبررسی   

 مسایل آموزشی و دانشجویی 

 
 

 ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

 م بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت تقویم پیشنهادي مدیریت آموزشی جهت نیمسال دو 1

 

 

 مدیریت 

 آموزشی

 

 

 

  

 

2 

 

مقرر شد پیشنهاد دانشکده جغرافیا و علوم محیطی در خصوص ایجاد رشته بازیافت و آلودگی در مقطع کارشناسی مطرح و   

دانشجو در   اقدامات الزم در خصوص ایجاد رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست در مقطع کارشناسی و پذیرش       

انجام و پس از جذب هیات علمی در گرایش بازیافت موضــوا ایجاد این رشــته مجددا در  90-91این رشــته در ســال تحصــیلی 

  شورا بررسی گردد.  

 

 مدیریت 

 آموزشی

 و

 دانشکده

 

 

 



 مدیریت  گرفت.  قرار پیشنهاد دانشکده علوم پایه  در خصوص ایجاد رشته بیوشیمی  در مقطع کارشناسی مطرح و مورد تصویب 3

 آموزشی

 و

 دانشکده

 

نامه دفتر محترم ریاست دانشگاه در خصوص معرفی نماینده شوراي آموزشی دانشگاه در شوراي دانشجویی مطرح  و پس از بحث  4

 و بررسی مقررشد آفاي دکتر رمضانی  جهت عضویت در شوراي مزبور معرفی گردند.

 مدیریت 

 آموزشی
 

صله اندک بین پایان امتحانات نیمسال اول و شروا نیمسال دوم  به منظور کاهش مشکالت انتخاب واحد دانشجویان        با توجه به فا   5

             عنوان درس داده شود.  3درس اجازه تغییر  2مقرر شد در هنگام حذف و اضافه نیمسال دوم به دانشجویان بجاي 

 مدیریت 

 آموزشی
 

ــتان     6 ــجویان و همجنین دروس پایه  با تشـــخیه گروههاي          1391با برگزاري ترم تابسـ و ارایه دروس عمومی  براي کلیه دانشـ

 فارغ التحصیل میشوند ، موافقت گردید. 91آموزشی متقاضی   و نیز دروس تخصصی براي دانشجویانی که تا بهمن 

 مدیریت 

 آموزشی
 

ساختار جدید دانشکده ها و لزوم آشنایی مدیران محت     7 رم گروههاي آموزشی با امور اداري و آموزشی مقرر گردید در   با توجه به 

سال جاري     سفند ماه  شی               2ا شی و مقررات آموز سامانه آموز شنایی با  سیون اداري  و آ شنایی با اتوما شی با عنوان آ کارگاه آموز

ر این کارگاه تاکید وبر حضور اجباري مدیران محترم گروههاي آموزشی د توسط معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی برگزار   

 گردید. 

 
 مدیریت 

 آموزشی

 

ــامانه ح  التدریس    8 با توجه به اینکه ثبت دروس در ابتداي هرترم توســط گروههاي آموزشــی انجام می شــود و مالک محاســبات س

پورتال اساتید  اطالعات ثبت شده توسط گروه می باشد  و همچنین پس از تولید لیست هاي ح  التدریس این لیستها  جهت کنترل در       

قرار می گیرد بنابراین به کلیه همکاران محترم توصیه می شود در ثبت ، کنترل و بررسی موارد دقت الزم را بعمل آورند. بدیهی    

ست مسـتولیت بعهده گروه مربوطه و درمرحله دوم متوجه همکاران محترم       اسـت در صـورت بروز هرگونه اشـتباه در مرحله نخ

 اونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی مستولیتی نخواهد داشت.  بوده و در این خصوص مع

 مدیریت 

 آموزشی

 و

 دانشکده

 

 : خالصه مذاکرات  -

-  

 دستور کار جلسه ي آینده : -

-  
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 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 450 ي جلسه:شماره

  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  مکان: 

 30/8ساعت: 

 8/12/1390 تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
 یعقوب زنگنه دکتر  - 5        معین فرد حمدرضامدکتر -  4    دکترسیروس سالمی  -3دکترعلیرضا انتظاري         -2                رضا طیبی دکتر   -1
      صادقیدکتر حسن  -9               بهمن کروجی       دکتر -8دکتر بهرام سیاوش پور                 -7 دکتر ولی ا.. رمضانی             -6
        رضا  کشاورز      حجت االسالم والمسلمین -13دکتر مجید بقایی نژاد         -12  دکتر غالمرضا  مقدسی انگیزان     -11     خانم دکترزهرا مختاري  حسینی   -10  

         آقاي مهدي شمس آبادي -16دکترحسن میرزایی نیا      -15      دکتر شعبان رضا قربانی   -14

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

         آقاي مهدي شمس آبادي -2        رضا  کشاورز      حجت االسالم والمسلمین -1

 

 دستور جلسه  -2

 
 

 ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

نامه ارسالی دانشکده ادبیات در خصوص غیبت دسته جمعی دانشجویان رشته علوم سیاسی )ورودی            1

ریاست   ح و مقرر شد ( و در نتیجه عدم تشکیل کالس ها و اختالل در نظم آموزشی مطر  89و  88های 

 محترم دانشکده مزبور در جهت رفع مشکالت آموزشی گروه مربوط اقدامات الزم را بعمل آورند. 
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درخواست برخی از اساتید دانشکده تربیت بدنی در خصوص عدم حضور دانشجویان در کالس ها در 

برای دانشجویان دو  مقرر شدهفته اول و دوم ترم جدید و ایجاد اختالل در نظم آموزشی مطرح و 

 جلسه غیبت و همچنین کالس های جبرانی برگزار گردد. 

 

 

 

 

 

جهت ارایه دروس زیر بصتتورت مجازی و برگزاری کالس درخواستتت دانشتتکده فنی و مهندستتی با   

ضوری     صورت ح  -4، 2تحلیل  -3، 1سازه های فوالدی   -2، 1سازه های بتن آرمه   -1) شد فقت  مواب

 اقتصاد مهندسی(  -5تم، مهندسی سیس

  

با توجه به درخواست فوری سازمان سنجش کشور جهت ثبت ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره دکتری  4

در پورتال مربوطه و نظر به پاستتا ارستتالی از دانشتتکده ها، ظرفیت پذیرش  1391در مهر و بهمن ماه 

 ید:به قرار زیر به تصویب رس 1391دانشجو دکتری در مهر و بهمن ماه 

 نفر شبانه 1و  نفر روزانه 3  زبان و ادبیات عرب -1

  



 نفر شبانه 1و  نفر روزانه 1  مهندسی پزشکی -2

 نفر شبانه 1و  نفر روزانه 2   مهندسی برق -3

 نفر شبانه 1و  نفر روزانه 3   تربیت بدنی -4

ه کامویوتر مطرح و درخواستتت و دالیل توجیهی ارا ه درس مبانی کامویوتر به رتتورت مجازی در گرو  5

 مورد موافقت قرارگرفت.

 

  

 : خالصه مذاکرات  -

در ابتداي جلسه معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی ضمن تشکر از میزبانی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در خصوص  -

حترم هیات برنامه هاي این معاونت و لزوم همکاري روساي محترم دانشکده ها و مدیران گروههاي آموزشی و اعضاي م

علمی تاکید و ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص آیین نامه حضور اعضاي هیات علمی  از روساي محترم دانشکده ها 

 خواستند تا نظرات اصالحی خود را در این زمینه جهت پیگیري و پیشنهاد به شوراي دانشگاه به این معاونت اعالم فرمایند. 

 دستور کار جلسه ي آینده : -

-  

 

 ضاي  جلسه:امضاء اع

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                   دکتر رضا طیبی  -17

 مدیر آموزشی   دکتر علیرضا انتظاري -18

 رئیس دانشکده علوم پایه                     دکتر سیروس سالمی -19

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                       معین فرددکتر محمدرضا  -20

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                       یعقوب زنگنهدکتر  -21

 رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی   دکتر ولی ا... رمضانی -22

 رئیس دانشکده هنر و معماري       بهرام  سیاوش پور دکتر  -23

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی   بهمن کروجی      دکتر  -24

 رئیس دانشکده الهیات                     دکتر حسن صادقی -25

 رئیس دانشکده نفت و پتروشیمی                    حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -26

 رئیس دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر   دکتر غالمرضا مقدس انگیزان -27

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                      بقایی نژاد مجید  دکتر -28

 مدیر گروه معارف اسالمی             حجت االسالم والمسلمین  رضا کشاورز          -29

 عضو شوراي آموزشی   دکتر شعبان رضا قربانی -30



 عضو شوراي آموزشی                                   دکتر حسن میرزایی نیا                -31

 مدیر دوره هاي نوبت دوم                      آبادي  مهدي شمسآقاي   -32

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 451 ي جلسه:شماره

 دانشکده تربیت بدنیمکان: 

 8ساعت: 

 11/2/1391تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
 دکتریعقوب زنگنه   - 5دکترمحمدرضا معين فرد       -4دکترسيروس سالمي     -3دکتر حسن نودهي      -2ر رضا طيبي     دکت  -1
 دکتر حسن صادقي     -9دکتر بهمن کروجي        -8دکتر بهرام سياوش پور     -7دکتر ولي ا.. رمضاني       -6
 دکتر مجيد بقایي نژاد      -12تر غالمرضا  مقدسي انگيزان      دک -11     خانم دکترزهرا مختاري  حسيني   -10
 دکترحسن ميرزایي نيا      -15دکتر شعبان رضا قرباني      -14رضا کشاورز    حجت االسالم والمسلمين  -13
 آقاي مهدي ضيایي -17           آقاي مهدي شمس آبادي -16

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

 آقاي مهدي شمس آبادي -2ش پور           دکتر سياو -1 

 

 دستور جلسه  -2

 
 

 ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

پيشنننهاد اختصنناي ضننریخ پرداخت حم الزحمه مازاد ي(شننویقي  به کالس هاي درس نمري که آمار    1

شرط از بين نرفتن کيفيت (دریس   قرر شد به  دانشجویي باالیي دارند از سوي معاونت آموزشي مطرح و م   

 پيشنهاد زیر جهت (ایيد پرداخت به معاونت اداري و مالي دانشگاه ارسال شود.

 1.1نفر  با ضریخ حم التدریس  55(ا  50ظرفيت 

 1.2نفر  با ضریخ حم التدریس  60(ا  55ظرفيت 

 1.4نفر  با ضریخ حم التدریس  70(ا  60ظرفيت 

 

 

 

  

 

2 

 

ژه فارغ التحصنيالن  کاه  (راکم کالس هاي   كالت آموزشني دانشنجویان به وی  در راسنتاي کاه  مشن  

ستاني از      و (خصصي   دروس عمومي شنهاد برگزاري (رم (اب سال اول و دوم و درآمد زایي  پي در طول نيم

بحث و بررسي موضوع برگزاري دوره با     سوي معاونت آموزشي و (حصيالت (كميلي ارائه شد و پس از    

 رسيد.صویخ ( کليات زیر به

 

 

 

 

 



     سال دوم شجویاني که در پایان نيم سال      30فقط  90-91دان سي باقيمانده دارند ي(ا بهمن ماه  واحد در

 بعد فارغ التحصيل خواهند شد  مي (وانند دروس عمومي و (خصصي را انتخاب نمایند.

 .کليه دانشجویان مي (وانند دروس عمومي را انتخاب نمایند 

 10ویان در صور(ي ارائه خواهد شد که متقاضي ثبت نام این کالس ها حداقل دروس پایه براي دانشج  

 نفر باشد.

          شده اند با (ایيد مدیر صي را یكبار مردود  صا شجویاني که یك درس اخت شجویان معدل الف و دان دان

 گروه یا رئيس دانشكده مي (وانند درس مورد نمر را انتخاب نمایند.

سي واحد موظف کار ب 3 سي قرار گرفت و        رر شكده ها مورد بحث و برر شي در گروه ها و دان سان آموز شنا

سال             شي ار صوي به معاونت آموز شنهاد خود را در این خ شكده ها هر پي ساي دان شد رو در پایان مقرر 

 داشته (ا پس از دسته بندي نمرات موضوع مجدداً بررسي شود.

  

بر ایجاد و راه اندازي رشننته علوم قرآني در مقط    درخواسننت دانشننكده الهيات و معارال اسننالمي مبني 4

 به (صویخ نرسيد.کارشناسي دوره روزانه مطرح و 
  

شته ها و گرای  ها           5 سترش ر شته هاي جدید و موافقت با گ صویخ ر شي مبني بر ( شنهاد مدیریت آموز پي

ارسال خواهد شد  مطرح   ساله از سوي گروه هاي آموزشي يفرم مربوطه به گروه ها 5منوط به ارائه برنامه 

شد  سترش        و مقرر  ضاي هيات علمي و گ شي کليه امور مربوط به جذب اع از این پس گروه هاي آموز

 ساله گروه دنبال کنند. 5رشته ها و گرای  ها را بر اساس برنامه 

  

شگاه   در خصوي چگونگي برگزاري کالسهاي حل (مرین با (وجه به بار مالي زیادي که این امر براي دان   6

دارد و از دانشجویان براي این کالس ها هزینه اي دریافت نمي شود  پس از بحث و بررسي کامل جوانخ  

صل الزام به برگزاري آنها            سرف شود که طبم  سماً برگزار  شد از این پس فقط کالس هایي ر ساله مقرر  م

س ها به مدیریت آموزش  وجود دارد و در سایر موارد در صورت (ایيد دانشكده ها مسئوليت برگزاري کال

 هاي آزاد و مجازي واگذار شود.

  

جناب آقاي کشاورز گزارشي را از برگزاري کالس هاي دروس عمومي و امتحانات مربوطه از سوي گروه   7

سئول            ستقل م صورت م شكده اي به  ست کردند از این پس هر دان سه ارائه و درخوا سالمي به جل معارال ا

امتحان دروس باشد که موضوع بررسي و مقرر شد آموزش دانشكده ها با   ارائه دروس عمومي و برگزاري

حفظ مسننئوليت در برگزاري امتحان  صننور(جلسننه مربوطه را (هيه و (حت نمارت گروه معارال اسننالمي  

 اقدام نمایند.

  

عنوان درس در   6درخواسنننت آقاي دکتر کرمي عضننو هيات علمي گروه جارافيا مبني بر (ايير نمرات      8

به دليل لحاظ نكردن نمره پروژه دانشجویان مطرح و با درخواست ایشان موافقت شد      90-91ال اول نيمس 

 (وسط معاونت آموزشي مطابم روال قانوني صادر گردد.(ذکر کتبي درج در پرونده و مقرر شد 

  

 : خالصه مذاکرات  -



زشي به اعضاي جلسه براي ایشان در در ابتدا آقاي دکتر طيبي ضمن معرفي آقاي دکتر نودهي به عنوان مدیر آمو

حوزه کاري خود آرزوي موفقيت کردند سپس به مساله سياست هاي کالن حوزه معاونت آموزشي و (حصيالت 

و اهداال مورد نمر پرداختند و بر لزوم پيگيري (وسعه و ار(قا کيفي دانشگاه  برگزاري  1391(كميلي در سال 

دي آموزشي  ضرورت راه اندازي واحد بين الملل دانشگاه و گسترش مرکز کارگاه ها  اصالح فرایند ها و قانونمن

 آموزش هاي آزاد و مجازي (اکييد کردند.
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 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 452 ي جلسه:شماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزي مکان: 
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 30/3/91تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
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 دستور جلسه  -2

 
 

 ات جلسه:ـ مصوب3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

نامه مدیر محترم دوره نوبت دوم در خصوص چگونگی و ملزومات راه اندازی رشته های مجازی مطابق نظر کارشناسان   1

آقای دکتر طیبی لزوم راه اندازی زیرساخت ها، مشکالت موجود، بهره مندی از مطرح شد و  و شرایط الزم وزارت علوم

، برگزاری کارگاه های مورد نیاز اعضای هیات علمی و هزینه اولیه تقریباً باالی این دوره ها را در بخش  LMSتم سیس  

شرایط موجود و بند       شورا با توجه به  سوس اعضای  از ششصد و هشتاد و دومین       5 زیرساختی مورد تاکید قرار دادند. 

آموزشی، راه اندازی دو رشته کارشناسی ارشد آموزش زبان  و اعالم آمادگی گروه های رورتجلسه هیات ر یسه دانشگاه

انگلیسی و کارشناسی ارشد حقوق خصوری را به تصویب رساندند و مقرر شد معاونت آموزشی روند ایجاد زیرساخت  

 ها و راه اندازی این رشته ها را انجام دهند.

 

 

 

  

 

2 

 

شده (وسط دا    در خصوي نحوه  شجو پذیرش واحدهاي درسي گذرانيده  شگاهي   ن سایر واحدهاي دان   در 

شگاه          شجویان در دان شده دان شد از این پس واحدهاي گذرانده  سي کليه موارد مطروحه مقرر  پس از برر

هاي پيام نور  دانشننگاه هاي غير انتفاعي  علمي و کاربردي و دانشننگاه آزاد پذیرفته نشننده و در مورد    

 مورد پذیرش واق  شود. 12هاي باالي دانشجویان دانشگاه هاي دولتي انتقالي فقط نمره 

 

 

 

 

 

شنهاد جایگزیني      3 شكده نفت درباره پي ست دان شيمي         3درخوا سي  صل جدید مهند سر ف عنوان درس از 

شگاه  يصنای  گاز  با عناوین قبلي با (وجه به مشكالت عدیده دروس قبلي   فقط   و نياز به راه اندازي آزمای
  



شد   89براي ورودي  شجویان  براي امطرح و مقرر  صل        3ین دان سرف شكده از  عنوان درس مورد نمر دان

 جدید جایگزین دروس سرفصل قبلي شود.

موضننوع جایگزیني و ار(قاب برنامه آموزشنني دانشننگاه و لزوم اعالم نمرات در بازه مورد نمر مورد (اکيد   4

مقط  کارشناسي     مدیر محترم آموزشي قرار گرفت و پيرو مصوبات قبلي شوراي آموزشي مقرر شد نمرات     

اعالم و   31/4/91و نمرات کارشناسي ارشد در دروس نمري حداکثر (ا (اریخ     16/4/91حداکثر (ا (اریخ 

 نهایي شود.

  

 

 : خالصه مذاکرات 

شگاه ها در خرداد ماه           - شي دان شاره به گردهمایي معاونين آموز ضمن ا سه آقاي دکتر طيبي      91در ابتداي جل

شگاه ها و ار    سه دان صيالت          مقای شته هاي (ح سترش کمي ر سمت گ ضعيت موجود  (اکيد کردند باید به  ائه و

رشته برسد که از راه انگيزش الزم براي اسا(يد جهت   20(كميلي حرکت کنيم (ا دوره هاي دکتري در دانشگاه به 

 ارائه مدارك ار(قا محقم خواهد شد.

شده اند   آقاي دکتر نودهي ضمن خير مقدم به آقاي دکتر طيبي که به زی  - در خصوي ارائه برنامه   ات حج مشرال 

سعه   شكده ها که (اکنون برنامه خود را ارائه نكرده اند     5(و ساله گروه ها نكا(ي را یادآوري کرده و از برخي دان

 خواستند در اسرع وقت نسبت به (هيه و ارائه برنامه (وسعه خود در قالخ فرم هاي ارسال شده اقدام نمایند.

ساي  آقاي دکتر نوده - شي (مایل به راه اندازي دوره هاي       ي از رو ستند چنانچه گروه هاي آموز شكده ها خوا دان

 مجازي دارند  آمادگي خود در این زمينه را اعالم نمایند.

شگاه مورخ                5 بند - سه دان سه هيات محترم رئي صور(جل شتاد و دومين  صد و ه ش ش صوي    17/2/91از  در خ

ساخت هاي الزم در راه اندازي رشته هاي مجازي   ميليون (ومان به گستر  50اختصاي مبلغ   (وسط آقاي   ش زیر 

 .ا(ي را در این خصوي ارائه کردندضيایي قرائت و آقاي دکتر طيبي (وضيح

از دانشكده هایي که داراي کارشناس آزمایشگاه هستند      بررسي واحد موظف کارشناسان آموزشي     خصوي   در -

شد (ا نمرات مكتوب خود را قبل از جل   سته  شي اعالم        خوا شگاه به معاونت آموز شي دان شوراي آموز سه بعدي 

   .نمایند
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 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 ي آموزشی  دانشگاه شورا عنوان جلسه: 

 453 ي جلسه:شماره

 دانشکده ي علوم پایه مکان: 
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 19/4/91 تاریخ جلسه: 
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 ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 ااجر

مقرر شد از این پس   90-91با (وجه به اضافه واحد برخي از اسا(يد در گزارش حم التدریس نيمسال دوم  1

شي       شكده ها و موافقت معاونت آموز ساي دان ضي با (ایيد رو سقف مجاز     5در گروه هاي متقا ساعت به 

 ممكن باشد. حم التدریس اعضا افزوده شود و مازاد بر این سقف فقط با (ایيد ریاست دانشگاه
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به شرح ذیل به (صویخ رسيد و مقرر شد به معاونت آموزشي وزارت     91-92(قویم آموزشي نيمسال دوم   

 ارسال شود..

 شهریور11شهریورلاایت  شنبه  4ثبت دروس (وسط دانشكده ها :                           شنبه 

 شهریور 15شهریورلاایت  چهارشنبه  11شنبه  پي  انتخاب واحد و (ایيد (وسط دانشكده ها  :     

 انتخاب واحد از طریم سامانه آموزش :            

 جمعه وشنبه  شهریور –يپنج شنبه   18و 17و  16    و ماقبل                 88کليه دانشجویان ورودي    

 شهریور                                                      27یور لاایت دوشنبه شهر 19یكشنبه      کليه ورودي ها                                            

 شهریورماه 29الي  28       رف  اشكال انتخاب واحد بصورت حضوري :  

 مهرماه1شنبه                                                  : شروع کالسها

 

 

 

 

 



 مهرماه 11و  10دوشنبه و سه شنبه                                                  :حذال واضافه 

 مهر 19مهر لاایت  چهارشنبه  15کنترل واحدهاي درسي و حذال مقررات و (ايير گروه درسي:     شنبه

 آذرماه 21و  20  19یكشنبه و دوشنبه                      حذال (كدرس ياضطراري :          

 دي 20چهارشنبه                                                 پایان کالسها:   

 بهمن يپنجشنبه ها امتحان برگزار مي شود  7دي لاایت  شنبه  24یكشنبه                         امتحانات:   

 بهمن  17دي لاایت سه شنبه 26سه شنبه                          ثبت و(ائيد نمرات (وسط اسا(يد:

شد در مورد اعال  3 شود طبم روال        مقرر  شجو مي  صيلي دان ضعيت (ح م نمرات دیرهنگام که باعث (ايير و

گذشته فقط با نمر شوراي آموزشي دانشگاه اصالح یا (ايير نمرات اعمال شود ودر مورد وضعيت نمرات         

 آقاي دکتر حجازي مقرر شد معاون محترم آموزشي موضوع را بررسي و (ذکر کتبي به ایشان بدهد

ست          در مورد (ايير ن شد  با درخوا شجو را (ايير نمي دهد مقرر  صيلي دان ضعيت (ح سي که و مره در درو

شي و       و مكتوب عض شوراي آموز شكده با ذکر دالیل (وجيهي در کميته منتخخ  هيات علمي و (ایيد دان

 درج (ذکر در پرونده  مدرس صورت پذیرد.

  

ستان و بویژه در    4 صوي ارائه ي واحدهاي عملي در دوره (اب   پس از بحث و  2و  1س (ربيت بدني در خ

 بررسي موضوع مقرر شد هيچ واحد عملي در دوره (ابستاني ارائه نشود.

  

درمورد فراخوان جذب دانشجویان بدون آزمون ي استعداد درخشان  در مقط  دکتري  مقرر شد آیين نامه       5

شنهادات و نمرات گر        سال (ا پي شكده ها ار شان به دان ستعداد درخ شي   ي جدید ا وه ها به  معاونت آموز

اعالم شننده و در نهایت  براسنناس آیين نامه جدید ابالغي مقام محترم وزارت در این خصننوي (صننميم  

 گيري شود.  

  

سي با (وجه به زمينه هيات            6 شنا سي زمين  شنا شته کار شكده ي علوم پایه مبني بر راه اندازي ر شنهاد دان پي

 ه مطرح و به (صویخ رسيد.علمي و آزمایشگاه هاي موجود در دانشگا
  

پيشنهاد دانشكده ي هنر و شهرسازي مبني بر راه اندازي رشته کارشناسي مرمت و احياي بناهاي (اریخي           7

 با (وجه به زمينه هيات علمي و امكانات موجود در دانشگاه مطرح و به (صویخ رسيد.
  

ه کارشناسي مهندسي شهرسازي بنا با (وجه       پيشنهاد دانشكده ي هنر و شهرسازي مبني بر راه اندازي رشت      8

 به زمينه هيات علمي و امكانات موجود در دانشگاه مطرح و به (صویخ رسيد.
  

در خصوي انجام ارزیابي دروني مقرر شد گروه هایي که داراي مقاط  دکتري و کارشناسي ارشد هستند         9

 ملزم به انجام ارزیابي دروني باشند. 91-92در نيمسال اول 

  

ستاد درس             10 شد ا شابه مقرر  سا(يد در واحدهاي عملي کارگاهي و موارد م ضور فيزیكي ا صوي ح درخ

شته و یا بر روند انجام         ضور دا ساعت واحد عملي مورد نمر در کالس یا کارگاه ح شد معادل  موظف با

کارگاه ها  پروژه نمارت داشته باشد و ضمن نمارت روساي محترم دانشكده ها در (شكيل آزمایشگاه ها و       

سط          12اینگونه کالس ها حداقل  ضور و غياب کالس هاي عملي (و ضمنًا کنترل وح شود.  شكيل  هفته (

 دانشكده ها صورت گيرد.

  



ضو             11 سي ع صور(يكه غيبت کال شد در  سين مقرر  سي بي  از حد برخي از مدر در مورد غيبت هاي کال

احد حم التدریس به فرد داده نشننده و از باشنند در (رم هاي آ(ي و 16/4هيات علمي یا مدرس بي  از  

 پرداخت حم التدریس نيز ممانعت به عمل آید.

  

ضطرار و به (ایيد         12 صورت ا ضو مدرس غير بومي دعوت ننمایند مگر در  شد از این پس گروه ها ع مقرر 

 معاون آموزشي و (حصيالت (كميلي دانشگاه.
  

امكان برنامه ریزي بهتر در گروه هاي آموزشي به پيشنهاد    جهت ساماندهي امور مربوط به حم التدریس و   13

معاونت آموزشي مقرر شد از این پس گروه ها فهرست اسامي مدرسين حم التدریس جدید خود را براي       

سال اول حداکثر (ا (اریخ   سال دوم حداکثر (ا (اریخ     15/6نيم سال و براي نيم سال جهت    15/10هر  هر 

 اونت آموزشي ارسال کنند.طي مراحل قانوني به حوزه مع

  

شگاه ي به (اریخ     13 شيابي دان ش      2/8/1390نامه دفتر نمارت و ارز شاخص هاي ارزیابي    مبني بر (عيين 

شد    شاخص هاي ارزیابي مندرج در آیين نامه ار(قا مطرح و مقرر  دفتر نمارت در این خصوي   کاربرگ  

 اقدامات الزم را به عمل آورد.

  

ضمن ارائه گزارشي از مصوبات کميته (رفي  در خصوي لزوم ارائه گزارش عملكرد ویژه  معاون آموزشي  14

 مدیران گروه ها  اعضاب بر اجراي دقيم مصوبات کميته (رفي  در این خصوي (اکيد کردند.

  

 : خالصه مذاکرات  -

ه جلو و توسعه از روساي دانشكده ها خواستند با و حركت رو ب در ابتداي جلسه آقاي دكتر طيبي جهت انجام بهتر امور آموزشي دانشكده   -

 هماهنگي مديريت  هاي مختلف حوزه ي معاونت آموزشي، برنامه ها و درخواست هاي خود را پيگيري نمايند.

       سيد. موضوع تشكيل شوراي مديران گروه هاي آموزشي و كميته هاي تخصصي در كنار آن به عنوان بازوي فكري معاونت آموزشي به اطالع ر  -

 هدف از تشكيل اين شورا ارتباط مستقيم با مشكالت گروه ها و استفاده از نظرات آنان عنوان شد. 

پيشنهاد    و جلوگيري از اتالف وقت در ابتداي ترم و شروع بهنگام نيمسال آينده   91-92با توجه به تصويب تقويم آموزشي نيمسال اول       -

سط معاونت آمو  شد  سرويس دهي هاي الزم  از جمله اياب و ذهاب،     هماهنگي الزم تو شجويي جهت  شي با معاونت دان سلف  خوابگاه،ز

 سرويس و ... از هفته آخر شهريور ماه به عمل آيد و موضوع از سوي معاون محترم آموزشي در هيات رئيسه دانشگاه مطرح شود.
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درخواست جمعي از دانشجویان کارشناسي رشته هاي مختلف که در آزمون کارشناسي ارشد ورودي مهر       1

شده ا      1391ماه  صيل ن شده ولي به دليل باقي ماندن یك درس موفم به فراغت از (ح ند  مبني بر  پذیرفته 

ستاني مطرح و پس از بحث و بررسي موضوع با درخواست این دسته          فراغت از (حصيل در قالخ (رم (اب

شده و (ا حد           ستعالم  شكل از وزارت متبوع ا ضمنًا مقرر گردید جهت رف  م شد.  شجویان مخالفت  از دان

 امكان با آنان مساعدت شود.

 

 

 

  

 

2 

 

تی که باعث افت تعداد دانشجویان در برخی کالس ها شده است  گزارش دانشکده ریاضی در خصوص مشکال    

لیل کم بودن تعداد دانشتتجویان در برخی کالس های این دانشتتکده ت ییر گرایش تحصتتیلی رشتتته   دو  مطرح

 ریاضی در برخی دانشگاه ها و ت ییرات اساسی سرفصل و تعداد واحد برخی از دروس این رشته عنوان شد.

 

 

 

 

 

شماره   3 شجویان        موضوع  صدگان جهت راهنمایي بهتر دان ساس اعداد  شكده ها بر ا گذاري کالس هاي دان

ضيایي با این موضوع مخالفت         سوي آقاي  شگاه از  ستاد ویژه دان مطرح و پس از ارائه دالیل مطروحه در 

 شد.

  

سه مقدما(ي با       4 سه در ارائه درس فران درس در   واحد و یك عنوان و یك کد 17مشكل گروه آموزشي فران

شيابي و حم التدریس و گزارش        شكالت ارز سا(يد مختلف و به (ب  آن م ضوعات و ا قالخ یك (رم با مو
  



شود یا با           سي عمل  شگاه فردو ساس رویه دان ستعالم  یا بر ا شد پس از ا گيري هاي مر(بط مطرح و مقرر 

شدن درس به عناوین ریز (ر مطاب      سته  شك شگاه امكان  شگاه      هماهنگي مدیریت فناوري دان صل دان سرف م 

 (هران بررسي و اقدام شود.

شگاه که موظف خود را انجام نداده اند مقرر          5 صيل دان سا(يد مامور به (ح سه واحد موظفي ا صوي  در خ

 شد همچون گذشته عمل شده و حم التدریس اسا(يد مورد نمر با کسر واحد مربوطه محاسبه شود.
  

سا(يد در ن     6   دستور ریاست محترم دانشگاه مبني بر     90-91يمسال دوم  در خصوي ساعات کسر موظف ا

 جبران ساعات کسر (دریس از طریم کسر از موظف این (رم به اطالع اعضا رسيد.
  

در خصننوي ارائه دروس حل (مرین که همچنان برخي از گروه ها اقدام به ارائه این دروس کرده اند              7

 مطابم سرفصل ارائه نشده اند حذال خواهند شد.مجدداً (اکيد شد کالس هایي که حل (مرین آنها 
  

 : خالصه مذاکرات  -

 

 

 

 دستور کار جلسه ي آینده : -

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                   دکتر رضا طیبی  -83

 مدیر آموزشی    حسن  نودهیدکتر  -84

 لوم پایهرئیس دانشکده ع                     دکتر سیروس سالمی -85

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                       معین فرددکتر محمدرضا  -86

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                       دکتر یعقوب زنگنه -87

 رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی   دکتر ولی ا... رمضانی -88

 دانشکده هنر و معماريرئیس        بهرام  سیاوش پور دکتر -89

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی   بهمن کروجی      دکتر  -90

 رئیس دانشکده الهیات                     دکتر حسن صادقی -91

 رئیس دانشکده نفت و پتروشیمی                    حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -92

 ریاضیات و علوم کامپیوتررئیس دانشکده    دکتر غالمرضا مقدس انگیزان -93

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                      بقایی نژاد مجید  دکتر -94

 مدیر گروه معارف اسالمی             حجت االسالم والمسلمین  رضا کشاورز          -95

 عضو شوراي آموزشی                                    دکتر حسن میرزایی نیا                -96

 مدیر دوره هاي نوبت دوم                    مهدي شمس  آباديآقاي -97



 معاون مدیر آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی -98

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه عنوان جلسه: 

 455 ي جلسه:شماره

 سالن کنفرانس مکان: 

 8:30ساعت: 

 8/8/91 تاریخ جلسه: 

 ساعت 1.5مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
 دکترمحمدرضا معين فرد       -4    حسيني مختاري زهرا خانم دکتر -3دکتر مجيد بقایي نژاد      -2دکتر حسن نودهي        -1
دکتر غالمرضا   -9دکتر بهمن کروجي      -8بهرام سياوش پور      دکتر-7 دکتر حسن صادقي     -6       دکتریعقوب زنگنه   - 5

آقاي مهدي  -12           آقاي مهدي شمس آبادي -11رضا کشاورز    حجت االسالم والمسلمين  -10مقدسي انگيزان      
  ضيایي

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

 دکتر ولي ا.. رمضاني -4حسن ميرزایي نيا    دکتر -3  دکترسيروس سالمي     -2دکتر رضا طيبي      -1

 دستور جلسه  -2

 
 

 ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

نامه دانشكده مهندسي معماري در خصوي بررسي مجدد آیين نامه (طبيم نمرات و محول کردن مسئوليت   1

(وجه به (صننویخ آیين نامه جدیدي در   پذیرش یا عدم پذیرش نمرات به گروه هاي آموزشنني مطرح وبا

 وزارت علوم درباب (طبيم نمرات مققر شد (صميم گيري به بعد از ابالغ آیين نامه جدید موکول شود.

  

در خصوي وضعيت نمره دروس پروژه  کارورزي و موارد مشابه که در مهلت مقرر ي(ا حذال (ك درس   2

سي و بحث      شود  پس از برر سال بعد  ثبت نمي  صور(يكه نمره این      نيم شد از این پس در  موضوع مقرر 

دروس در مهلت مقرر ثبت نشننده باشنند  شننهریه دوره شننبانه به درس مورد نمر براي کليه دانشننجویان  

 دانشگاه اختصاي یافته و پس از (سویه حساب مالي درس در کارنامه دانشجو ثبت شود.

  

ته  کارشناسي ناپيوسته و کارداني  يمصوب وزارت     مفاد آیين نامه جدید آموزشي مقط  کارشناسي پيوس     3

و پس از آن الزم الجرا است  مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد دانشكده ها ضمن        91که براي ورودي 

مطالعه آیين نامه جدید ابهامات خود را مطرح (ا پس از مكا(به با معاونت آموزش وزارت علوم  در جلسه  

 ي دیگري موضوع بررسي شود.

  



در خصوي صدور گواهي هاي اشتاال به (حصيل مقرر شد هماهنگي الزم با مدیریت فناوري دانشگاه به         4

عمل آید (ا امكان (عریف نماد امضاي روساي ادارات آموزش دانشكده به ادارات و سازمان ها به استثناب       

 ادارهراهنمایي و رانندگي  امور کنسولي و وزارت علوم فراهم شود.

  

فرایند سازي انجام امور در حوزه مدیریت آموزشي دانشگاه به اطالع اعضاي شورا رسيده و مقرر    موضوع  5

شد از این پس انجام ارجاعات بر اساس شرح فرایندهایي صورت گيرد که فایل آن در اختيار دانشكده ها    

 قرار گرفته است.

  

شده اند         6 سي را مردود  شجویاني که در شهریه از دان شنهاد اخذ  و براي بار دوم انتخاب مي نمایند در   پي

 جهت ارسال به هيات رئيسه به (صویخ نرسيد. 91ورودي هاي قبل از 

  

 : خالصه مذاکرات  -

شي         سوي معاونت آموز شگاه حكيم از  سه آقاي دکتر نودهي به مراحل نهایي پيگيري راه اندازي پردیس دان در ابتداي جل

رکت بيشتر دانشكده ها در امور آموزشي در دانشگاه (اکيد کرده و نسبت (عداد        دانشگاه اشاره کردند. سپس به لزوم مشا    

 دانشجو به کارمند در حوزه آموزش دانشگاه را (قریباً یا به هزار دانستند.

 امضاء اعضاي  جلسه:

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                   دکتر رضا طیبی  -99

 مدیر آموزشی    حسن  نودهیدکتر  -100

 رئیس دانشکده علوم پایه                     تر سیروس سالمیدک -101

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                       معین فرددکتر محمدرضا  -102

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                       دکتر یعقوب زنگنه -103

 ت وعلوم انسانیرئیس دانشکده ادبیا   دکتر ولی ا... رمضانی -104

 رئیس دانشکده هنر و معماري       بهرام  سیاوش پور دکتر  -105

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی   بهمن کروجی      دکتر  -106

 رئیس دانشکده الهیات                     دکتر حسن صادقی -107

 تروشیمیرئیس دانشکده نفت و پ                    حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -108

 رئیس دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر   دکتر غالمرضا مقدس انگیزان -109

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                      بقایی نژاد مجید  دکتر -110

 المیمدیر گروه معارف اس             حجت االسالم والمسلمین  رضا کشاورز         -111

 عضو شوراي آموزشی   دکتر شعبان رضا قربانی -112

 عضو شوراي آموزشی                                   دکتر حسن میرزایی نیا                -113

 مدیر دوره هاي نوبت دوم                    مهدي شمس  آباديآقاي   -114

 معاون مدیر آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی  -115

 

 



 

 و تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزشی  

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه عنوان جلسه: 

 456 ي جلسه:شماره

 دفتر دانشکده ادبیات مکان: 

 8:30ساعت: 

 22/8/91 تاریخ جلسه: 

 ساعت 1.5مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
 دکتریعقوب زنگنه   - 5رمحمدرضا معين فرد      دکت -4دکترسيروس سالمي     -3دکتر حسن نودهي      -2دکتر رضا طيبي       -1
  دکتر عباس زاده     -9دکترحسن ميرزایي نيا      -8دکتر حسن صادقي     -7دکتر ولي ا.. رمضاني       -6
ا زهرخانم دکتر  -13           آقاي مهدي شمس آبادي -12دکتر غالمرضا  مقدسي انگيزان       -11دکتر بهمن کروجي      -10

 آقاي مهدي ضيایي -15دکتر مجید بقائی                  -14حسینی               مختاري

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

 رضا کشاورز       حجت االسالم والمسلمين  -3  دکتر شعبان رضا قرباني   -2دکتر بهرام سياوش پور       -1

 

 دستور جلسه  -2

 
 

 ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  ح مصوبهشر ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

ستر موجود در منطقه جوین       1 پيشنهاد راه اندازي دانشكده کشاورزي و مناب  طبيعي با (وجه به امكانات و ب

و جاتاي و اعالم آمادگي مسئولين این مناطم مطرح و ضمن موافقت مقرر شد همراه طرح (وجيهي مربوط  

 جهت بررسي به شوراي دانشگاه ارسال شود.

  

شد همراه طرح (وجيهي مربوط          2 ضمن موافقت مقرر  شكده علوم اداري مطرح و  شنهاد راه اندازي دان پي

 جهت بررسي به شوراي دانشگاه ارسال شود.

  

شكده ها        3 شگاه و ادارات آموزش دان شي دان شده در حوزه معاونت آموز گزارش گردش کار و امور انجام 

نفر از پرسنننل این معاونت ارائه و به لزوم همكاري بيشننتر    15   از1391به (فكيك شننهریور و مهر ماه 

دانشكده ها با معاونت آموزشي دانشگاه با (وجه به شرح وظایف قانوني ادارات آموزش (اکيد شد. ضمنًا        

مرحله الزم (نها   4در خصوي درخواست صدور گواهي معافيت (حصيلي دانشجویان پسر  مقرر شد از         

 (حصيلي بر عهده ادارات آموزش دانشكده باشد.ارسال درخواست معافيت 

  

در پور(ال وزارت  91-92با (وجه به عدم امكان ثبت درخواسننت هاي نقل و انتقاالت در نيمسننال اول   4

مدیریت آموزشي فقط براي دانشجویان    -دانشكده -علوم مقرر شد فرایند جدید با شروع از گروه آموزشي   

 ود.متقاضي (مدید دوره مهماني انجام ش

  



 : خالصه مذاکرات  -

 

 

 

 

 دستور کار جلسه ي آینده : -

 

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                   دکتر رضا طیبی  -116

 مدیر آموزشی    حسن  نودهیدکتر  -117

 رئیس دانشکده علوم پایه                     دکتر سیروس سالمی -118

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                       معین فرددکتر محمدرضا  -119

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                       دکتر یعقوب زنگنه -120

 رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی   دکتر ولی ا... رمضانی -121

 رئیس دانشکده هنر و معماري       بهرام  سیاوش پور دکتر  -122

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی   ی     بهمن کروج دکتر  -123

 رئیس دانشکده الهیات                     دکتر حسن صادقی -124

 رئیس دانشکده نفت و پتروشیمی                    حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -125

 رئیس دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر   دکتر غالمرضا مقدس انگیزان -126

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                      قایی نژادب مجید  دکتر -127

 مدیر گروه معارف اسالمی             حجت االسالم والمسلمین  رضا کشاورز          -128

 عضو شوراي آموزشی   دکتر شعبان رضا قربانی -129

 عضو شوراي آموزشی                                   دکتر حسن میرزایی نیا                -130

 مدیر دوره هاي نوبت دوم                    مهدي شمس  آباديآقاي   -131

 معاون مدیر آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی  -132

 

 

 
 



 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه عنوان جلسه: 

 457 سه:ي جلشماره

 سالن کنفرانس مکان: 

 8:30ساعت: 

 20/9/91 تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
 دکتریعقوب زنگنه   - 5دکتر بهرام سياوش پور          -4دکترسيروس سالمي     -3دکتر حسن نودهي      -2دکتر رضا طيبي      -1
آقاي مهدي  -10حسینی     مختاريزهرا خانم دکتر  -9دکتر بهمن کروجي      -8 دکتر حسن صادقي    -7دکتر مجید بقائی          -6

 ضيایي

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

دکتر ولي ا..  -4رضا کشاورز      حجت االسالم والمسلمين  -3  دکتر شعبان رضا قرباني   -2        دکترمحمدرضا معين فرد   -1

    دکتر غالمرضا  مقدسي انگيزان           -7     آقاي مهدي شمس آبادي -6نيا     دکترحسن ميرزایي  -5رمضاني      

 دستور جلسه  -2

 
 

 ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

 به شرح ذیل به (صویخ رسيد: 1391-2(قویم آموزشي نيمسال دوم سال (حصيلي  1

 دي ماه 8 جمعهلغایت  آذر  25شنبه                     :ثبت دروس توسط دانشکده ها

 دي 13لغایت  چهارشنبه دي  9شنبه                     :                       پیش انتخاب واحد

 جمعه(  دي ماه –)پنج شنبه   15و 14  و ماقبل 88ورودي   :       انتخاب واحد از طری  سامانه آموزش

 دي ماه 29دي ماه لغایت  جمعه  16شنبه   کلیه ورودي ها:         موزشانتخاب واحد از طری  سامانه آ

 بهمن ماه 2دي ماه لغایت  30:                  شنبه ، یکشنبه و دوشنبه رفع اشکال انتخاب واحد حضوري

 بهمن ماه 14شنبه   شروع کالس ها:                                     

 اسفندماه 2و  1،بهمن  و 30شنبه و چهارشنبه  3دوشنبه ،                            :              حذف واضافه

 اسفند 9اسفند لاایت چهارشنبه  5شنبه         :و تغییر گروه دروسحذف  کنترل و

 92اردیبهشت  17و  16، 15یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه :                    حذف تکدرس )اضطراري(

 92خردادماه  22:                                                    چهارشنبه پایان کالسها

 92(يرماه  11لاایت  92خرداد  25:                                            شنبه امتحانات

  



 92(يرماه  21:            ثبت وتائید نمرات توسط اساتید

بازنگري در آیين نامه (طبيم نمرات دانشننجویان به همراه  درخواسننت دانشننكده معماري در خصننوي   2

درخواست (طبيم نمرات چند (ن از دانشجویاني که مقط  قبلي خود را ي کارداني  دراین دانشگاه به پایان  

صویخ            صوي (طبيم نمرات به ( شرح زیر در خ ضوع  کليا(ي به  سي مو سانده اند مطرح و پس از برر ر

 رسيد:

شگاه هاي پ  -1 شگاه آزاد از (اریخ       نمرات دان سات غير انتفاعي و دان س يام نور  علمي کاربردي  مو

شگاه ي       شي دان شوراي آموز صوبه قيلي  سه  م   به بعد مورد پذیرش نمي  30/3/91مورخ  452جل

 باشد.  

صره   شد  به          -1(ب شگاه پيام نور گذرانده با شجو واحدهایي را قبل از این (اریخ در دان صور(يكه دان در 

 و (ایيد گروه آموزشي مربوط قابل (طبيم مي باشد. 12ي شرط نمره باال

در موارد استثناب و شرایط خاي  با (ایيد گروه آموزشي و رئيس دانشكده و (ایيد کميته منتخخ   -2(بصره 

شوراي آموزشي دانشگاه  پذیرش برخي واحدهاي درسي دانشجویاني که از طریم هر یك از کنكورهاي        

 نباشد  بالمان  است. 12وارد دانشگاه شده اند و نمره آنها کمتر از  سراسري سازمان سنج  کشور

صيل بوده اند  پذیرش          -2 شاول (ح شگاه م شجویاني که مقط  قبلي را در همين دان صوي دان در خ

  به شننرط (ایيد گروه آموزشنني و رئيس  10واحدهاي درسنني این دسننته از دانشننجویان از نمره 

 آموزشي دانشگاه بالمان  مي باشد. دانشكده و (ایيد کميته منتخخ شوراي

سري اقدام به          -3 سرا سي که از طریم کنكور  شكده هاي فني و مهند شجو در دان نمرات گذرانده دان

شرط کمتر نبودن از    شجو مي نمایند  به  شكده       12جذب دان ست دان شي و ریا و (ایيد گروه آموز

 بالمان  است.

  

شي یك      3 صورت امكان گروه هاي آموز شد در  سي در برنامه هر ورودي را در روز   مقرر  روز (عطيلي کال

 اول یا آخر  هفته برنامه ریزي کنند.
  

شنبه جهت برنامه          4 شنبه و چها ساعات روزهاي  ستفاده بهينه از  شگاه مبني بر ا ست دان نامه مدیر محترم حرا

مطرح و مقرر  ریزي درسي و پيشنهادات مطروحه ي آقاي مهندس اسماعيل نژاد در راستاي  صرفه جویي      

ساعت        شروع کالس ها در  ضوع  سال هاي دوم و حذال کالس هاي     7شد مو در   18-20صبح در نيم

نيمسننال هاي اول از سننوي معاون محترم آموزشنني در جلسننه اي با حضننور نمایندگان معاونت هاي     

 دانشجویي  اداري و مالي و حراست دانشگاه مطرح شود.

  

با یك استاد  دانشكده علوم پایه مكلف شد گزارشي از ارئه دروس       در راستاي ارائه دروس آزمایشگاهي   5

 آزمایشگاهي خود (وسط یك یا دو استاد به معاونت آموزشي ارائه نماید.
  

 : خالصه مذاکرات  -



 

 

 

 

 دستور کار جلسه ي آینده : -

 

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 لیمعاون آموزشی وتحصیالت تکمی                   دکتر رضا طیبی  -133

 مدیر آموزشی    حسن  نودهیدکتر  -134

 رئیس دانشکده علوم پایه                     دکتر سیروس سالمی -135

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                       معین فرددکتر محمدرضا  -136

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                       دکتر یعقوب زنگنه -137

 رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی   ولی ا... رمضانیدکتر  -138

 رئیس دانشکده هنر و معماري       بهرام  سیاوش پور دکتر  -139

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی   بهمن کروجی      دکتر  -140

 رئیس دانشکده الهیات                     دکتر حسن صادقی -141

 رئیس دانشکده نفت و پتروشیمی                    حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -142

 رئیس دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر   دکتر غالمرضا مقدس انگیزان -143

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                      بقایی نژاد مجید  دکتر -144

 مدیر گروه معارف اسالمی                  حجت االسالم والمسلمین  رضا کشاورز     -145

 عضو شوراي آموزشی   دکتر شعبان رضا قربانی -146

 عضو شوراي آموزشی                                   دکتر حسن میرزایی نیا                -147

 مدیر دوره هاي نوبت دوم                    مهدي شمس  آباديآقاي   -148

 معاون مدیر آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی  -149

 

 

 

 

 



 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه عنوان جلسه: 

 458 ي جلسه:شماره

 سالن کنفرانس مکان: 

 8:30ساعت: 

 18/10/91 تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
 دکتریعقوب زنگنه   - 5دکترمحمدرضا معين فرد       -4دکترسيروس سالمي     -3دکتر حسن نودهي      -2دکتر رضا طيبي       -1
  دکتر عباس زاده     -9دکترحسن ميرزایي نيا      -8    آقاي سعيد کوثري -7دکتر ولي ا.. رمضاني       -6
حجت االسالم   -13           يآقاي مهدي شمس آباد -12دکتر غالمرضا  مقدسي انگيزان       -11دکتر بهمن کروجي      -10

 آقاي مهدي ضيایي  -16آقاي مهندس احسان اسماعیل نژاد            -15دکتر مجید بقائی                  -14             رضا کشاورزوالمسلمين 

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

        حسینی مختاريزهرا خانم دکتر  -4حسن صادقي        دکتر -3  دکتر شعبان رضا قرباني   -2دکتر بهرام سياوش پور       -1

 

 دستور جلسه  -2

 
 

 ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

ضور کمتر از      1 ضور یا ح ضوع عدم ح شگاه مطرح و     3مو ضاي محترم هيات علمي در دان روز برخي از اع

ست      صوي این افراد به ریا شد نامه اي در خ سال      مقر  شگاه و معاون محترم اداري و مالي ار محترم دان

ضمناً    ضور         شود.  ست دالیل یا مجوز عدم ح ضو هيات علمي موظف ا صورت وجود دالیل موجه ع در 

 خود را به معاون محترم آموزشي دانشگاه ارائه کند.

  

جویاني  دانش  12شوراي آموزشي در خصوي پذیرش نمرات زیر     457در خصوي بند دوم صور(جلسه     2

شجویان ورودي            شمول دان صوبه م شد این م شگاه گذرانده اند (اکيد  که مقط  کارداني را در همين دان

 صادق است. 1391و پس از آن نمي باشد و فقط در خصوي دانشجویان ورودي قبل  1391

  

ذال قسمت  درخواست مدیریت فناوري دانشگاه مبني بر ایجاد آزمایشگاه کامپيو(ر (وسط دانشكده ها و ح      3

کالس عملي از سایت کامپيو(ري دانشگاه مطرح و ضمن موافقت و استقبال اعضاي شورا با این پيشنهاد          

در صنورت اختصناي اعتبارات الزم  مقرر شند (ا زمان نبود اعتبار مذکور کالس ها کمافي السنابم در      

 سایت برگزار شود.

  

شنه       4 سي به پي شنا شيمي دارویي در مقط  کار شته  شكده علوم پایه مطرح و با (وجه به وجود   ایجاد ر اد دان

شگاه  با این          شته هاي کاربردي در دان سمت ایجاد ر سا(يد مجرب و لزوم حرکت به  سخ و ا امكانات منا
  



ضمناً    شد. ست موافقت  شكده ها در خصوي کاربردي (ر کردن رشته         درخوا شد روساي محترم دان مقرر 

 اي اقدام نمایند. هاي کارشناسي و ایجاد رشته هاي بين رشته

مطرح و به شرح    91-92پيشنهاد (ايير بازه انتخاب واحد و بازه امتحانات در (قویم (حصيلي نيمسال دوم     5

 زیر اصالح شد:

 بهمن ماه (مدید شد. 8دي ماه (ا  29بازه انتخاب واحد از  -1

 بهمن ماه موکول شد. 11و  9رف  اشكال انتخاب واحد حضوري به روزهاي  -2

 (ير ماه (عریف شد. 12خرداد الي  25تحانات از بازه ام -3

  

شد با (وجه به         6 سيد و مقرر  ضا ر صوي اردوهاي علمي نامه مدیر کل فرهنگي وزارت به اطالع اع در خ

امكانات و (جربه معاونت فرهنگي و مسئوليت نحوه برگزاري اردوها  این امر همچنان در معاونت فرهنگي   

 دانشگاه انجام گيرد.

  

  1392خواسننت اعالم نمرات درس پروژه آقاي مهندس شننادنيا با (مدید یك (رم دیگر (ا پایان (يرماه  در 7

 مطرح و با این درخواست مخالفت شد.

  

شگاه مبني بر ارائه دروس معارال در (رم هاي مختلف به       8 سالمي دان ست مدیر محترم گروه معارال ا درخوا

شجو بتواند فقط یك عن  شه   -1وان درس را انتخاب نماید يطوریكه در هر (رم دان شه   -2   1اندی     2اندی

ضوعي     -4اخالق  -3 سير مو سالم   -5(ف ضمن برنامه ریزي گروه      -6(اریخ ا شد  انقالب  مطرح و مقرر 

 درس عمومي باشند. 2هاي آموزشي بر این اساس  دانشجویان در هر (رم حداکثر مجاز به انتخاب 

  

ست برگزاري امتحان عمل  9 سفند       درخوا شنویس در هفته اول ا سياالت آقاي دکتر خو شگاه مكانيك  ي آزمای

شد برگزاري و اعالم نمرات این درس حداکثر         شد. ضمناً مقرر  شان مخالفت  ست ای ماه مطرح و با درخوا

 (ا پایان بهمن ماه مجاز باشد.

  

نفر   13با ظرفيت  موضوع (شكيل کالس هاي رشته هاي فلسفه و حكمت اسالمي در دو مقط  کارشناسي        10

نفر مطرح و مقرر شد کالس هاي ارشد فلسفه به صورت معمول (شكيل         3و کارشناسي ارشد با ظرفيت    

شود و در خصوي کالس هاي کارشناسي مقرر شد موضوع مرخصي (حصيلي نيمسال اول دانشجویان              

شروع به (حصيل نامبر        1391ورودي بهمن  شهریه و  سنوات و  ساب  شته  بدون احت دگان از مهر ماه  این ر

 از سوي دانشكده پيگيري شود. 1392

  

 : خالصه مذاکرات  -

 

 

 

 

 دستور کار جلسه ي آینده : -



 

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                   دکتر رضا طیبی  -150

 مدیر آموزشی    حسن  نودهیدکتر  -151

 انشکده علوم پایهرئیس د                     دکتر سیروس سالمی -152

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                       معین فرددکتر محمدرضا  -153

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                       دکتر یعقوب زنگنه -154

 رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی   دکتر ولی ا... رمضانی -155

 رئیس دانشکده هنر و معماري       بهرام  سیاوش پور دکتر  -156

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی   بهمن کروجی      دکتر  -157

 رئیس دانشکده الهیات                     دکتر حسن صادقی -158

 رئیس دانشکده نفت و پتروشیمی                    حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -159

 دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتررئیس    دکتر غالمرضا مقدس انگیزان -160

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                      بقایی نژاد مجید  دکتر -161

 مدیر گروه معارف اسالمی             حجت االسالم والمسلمین  رضا کشاورز          -162

 وزشیعضو شوراي آم   دکتر شعبان رضا قربانی -163

 عضو شوراي آموزشی                                   دکتر حسن میرزایی نیا                -164

 مدیر دوره هاي نوبت دوم                    مهدي شمس  آباديآقاي   -165

 معاون مدیر آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی  -166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه نوان جلسه: ع

 459 ي جلسه:شماره

 سالن کنفرانس مکان: 

 8ساعت: 

 9/11/91 تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
             رضا کشاورزحجت االسالم والمسلمين   -4دکترسيروس سالمي     -3         دکتر حسن نودهي    -2     دکتر رضا طيبي     -1
دکتر  -9دکترحسن ميرزایي نيا      -8دکتر بهمن کروجي       -7دکتر ولي ا.. رمضاني       -6        دکتریعقوب زنگنه   - 5

 دکتر حسن صادقی  -12           آقاي مهدي شمس آبادي -11دکتر مجید بقائی                   -10غالمرضا  مقدسي انگيزان    
 آقاي مهدي ضيایي  -13

 جلسه:و با تاخیر عضاي غایب ا

        دکتر ولی اهلل رمضانی -4دکتر محمدرضا معين فرد        -3  دکتر شعبان رضا قرباني   -2دکتر بهرام سياوش پور       -1

 

 دستور جلسه  -2

 
 

 ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

س     1 شكده ها بر ا شنهادي دان سي قرار گرفت و        ظرفيت هاي پي شگاه مورد بحث و برر ست هاي دان سيا اس 

 مقرر شد به شرح جدول پيوست جهت بررسي و (ایيد نهایي به شوراي دانشگاه ارجاع شود.
  

دانشجو از سوي     15(ا  10موضوع انتساب استاد راهنما به دانشجویان (رم دوم به بعد و مشاوره آموزشي        2

و مقرر شد موضوع پس از بررسي امكانات پشتيباني فناوري دانشگاه به   هر استاد مورد بررسي قرار گرفت   

 مرحله اجرایي وارد شود.

  

 : خالصه مذاکرات  -

 

 

 

 

 دستور کار جلسه ي آینده : -



 

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                   دکتر رضا طیبی  -167

 مدیر آموزشی    حسن  نودهیدکتر  -168

 رئیس دانشکده علوم پایه                     سیروس سالمیدکتر  -169

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                       معین فرددکتر محمدرضا  -170

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                       دکتر یعقوب زنگنه -171

 علوم انسانیرئیس دانشکده ادبیات و   دکتر ولی ا... رمضانی -172

 رئیس دانشکده هنر و معماري       بهرام  سیاوش پور دکتر  -173

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی   بهمن کروجی      دکتر  -174

 رئیس دانشکده الهیات                     دکتر حسن صادقی -175

 شیمیرئیس دانشکده نفت و پترو                    حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -176

 رئیس دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر   دکتر غالمرضا مقدس انگیزان -177

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                      بقایی نژاد مجید  دکتر -178

 یمدیر گروه معارف اسالم             حجت االسالم والمسلمین  رضا کشاورز          -179

 عضو شوراي آموزشی   دکتر شعبان رضا قربانی -180

 عضو شوراي آموزشی                                   دکتر حسن میرزایی نیا                -181

 مدیر دوره هاي نوبت دوم                    مهدي شمس  آباديآقاي   -182

 معاون مدیر آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی  -183

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حصیالت تکمیلیمعاونت آموزشی و ت 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 465 ي جلسه:شماره

 دفتر ریاست دانشکده علوم پایه مکان:

 8-10ساعت: 

 7/11/92تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
آقاي جواد جمال   - 5محمدرضا معين فرد    دکتر -4    دکترسيروس سالمي -3دکتر حسن نودهي   -2دکتر رضا طيبي      -1

 آبادي
 خانم دکتر -10دکتر حسن صيانتي  -9دکتر بهمن کروجي        -8دکتر بهرام سياوش پور     -7      مهيار علوي مقدمدکتر  -6

رضا م والمسلمين حجت االسال -13دکتر مجيد بقایي نژاد      -12دکتر غالمرضا مقدسي انگيزان     -11زهرا مختاري حسيني  
 آقاي مهدي ضيایي -15دکترحسن ميرزایي نيا      -14کشاورز    

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

 آقاي مهدي شمس آبادي -3   دکتر حسن صادقي   -2     دکتریعقوب زنگنه -1

 

 دستور جلسه  -2

 
 

 ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

  ظرفيت  92نت آموزشي در خصوي ظرفيت پيشنهادي دانشگاه به سازمان سنج  در سال         گزارش معاو 1

سال          شگاه و ظرفيت واقعي ثبت نامي در  سنج  به دان سازمان  سوي  شده از    مورد بحث و  1392اعالم 

  1393بررسي قرار گرفت و براین اساس ظرفيت پذیرش دانشجو در مقط  کارشناسي ورودي مهر و بهمن      

 ول پيوست به (صویخ رسيد.به شرح جد

 

 

 

  

 

2 

 

شته علوم مهندسي      شكده علوم پایه مبني بر راه اندازي ر ست دان گرای  فيزیك مهندسي در گروه   -درخوا

 آموزشي فيزیك مشروط به حذال یك از رشته هاي فيزیك در مقط  کارشناسي به (صویخ رسيد.

  

ضوع ارائه دروس اختياري ورزش   3 سال دوم    براي دان 3و ورزش  2مو و بعد   1392-1393شجویان در نيم

شي احتمالي          شكالت آموز شگاه و به منمور جلوگيري از م شرایط موجود دان از این مطرح و با (وجه به 

شي داوطلخ جایگزیني این درس با یكي از دروس اختياري خود         شد گروه هاي آموز شجویان مقرر  دان

 ي اعالم نمایند.موافقتشان را از طریم دانشكده به معاونت آموزش

  



گزارش ارائه شده از سوي معاونت محترم آموزشي در خصوي بررسي فضاي فيزیكي کالسي در اختيار          4

دانشكده ها مطرح و ضمن بررسي گزارش مقرر شد دانشكده ها (الش کنند با برنامه ریزي بهينه از (راکم       

 با یكدیگر داشته باشند. کالس ها در روزهاي مياني هفته جلوگيري نمایند و (عامل بهتري

  

 : خالصه مذاکرات  -

 

 

 دستور کار جلسه ي آینده : -

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                   دکتر رضا طیبی  -184

 رئیس دانشکده علوم پایه                    دکتر سیروس سالمی -185

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                    معین فرددکتر محمدرضا  -186

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                       دکتر یعقوب زنگنه -187

 رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی   مهیار علوي مقدمدکتر  -188

 رئیس دانشکده هنر و معماري    بهرام  سیاوش پور دکتر  -189

 فنی و مهندسی رئیس دانشکده   بهمن کروجی      دکتر  -190

 دفتر نظارت و ارزشیابیمدیر     حسن نودهیدکتر  -191

 رئیس دانشکده الهیات                     دکتر حسن صادقی -192

 رئیس دانشکده نفت و پتروشیمی                    حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -193

 وم کامپیوتررئیس دانشکده ریاضیات و عل   دکتر غالمرضا مقدس انگیزان -194

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                     بقایی نژاد مجید  دکتر -195

 مدیر گروه معارف اسالمی             حجت االسالم والمسلمین  رضا کشاورز          -196

 عضو شوراي آموزشی                                   دکتر حسن میرزایی نیا                -197

 مدیر دوره هاي نوبت دوم                    آقاي مهدي شمس  آبادي  -198

 معاون مدیریت آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی  -199

 

 

 

 

 

 



 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه عنوان جلسه: 

 466 ي جلسه:شماره

 ن کنفرانس سازمان مرکزيسال مکان: 

 8.15ساعت: 

 26/12/92 تاریخ جلسه: 

 ساعت 3مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
 -5        دکتریعقوب زنگنه   - 4             رضا کشاورزحجت االسالم والمسلمين   -3دکترسيروس سالمي     -2  دکتر رضا طيبي     -1

آقاي مهدي  -9دکتر مجید بقائی نژاد               -8دکتر غالمرضا  مقدسي     -7     دکتر بهمن کروجي  -6      مهيار علوي مقدمدکتر 
 -14آقاي دکتر حقيقي   -13آقاي دکتر نودهي     -12   آقاي مهدي ضيایي  -11    دکتر حسن صیانتی  -10           شمس آبادي

 خانم دکتر مختاري  

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

       آقاي دکتر معين فرد -4دکتر محمدرضا معين فرد   -3   آقاي دکتر ميرزایي نيا  -2ام سياوش پور     دکتر بهر  -1

 

 دستور جلسه  -2

 بررسي وضعيت کالس هاي زیر حدنصاب 

 مخزن  محاسبات نرم و ریاضيات مهندسي-بررسي درخواست ایجاد رشته کارشناسي مهندسي نفت

 م قرآن و حدیثبررسي ایجاد گروه آموزشي علو

 بررسي چگونگي حل مشكل کمبود کالس

 بررسي نحوه مدیریت اردوهاي سرفصل دار در نيمسال آ(ي

 (وسط آقاي دکتر نودهي 93-92ارائه گزارش امتحانات پایاني نيمسال اول 

 
 

 ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

شكده هاي فني     1 نفت در قالخ یك  -معماري-ریاضي -علوم پایه-برق-مهندسي مقرر شد روساي محترم دان

شكده هاي الهيات   ساي محترم دان ضاهاي   -جارافيا-ادبيات-کميته و رو گروه معارال در قالخ یك کميته ف

آموزشي و فيزیكي موجود را مورد بازنگري قرار داده و با در نمر گرفتن امكان (بدیل فضاهاي بال استفاده  

شي و همچن   ضاي آموز شماره    به ف شكده هاي مجري ينامه  ين امكان برگزاري دروس عمومي و پایه در دان

شت        97581 سي و نتيجه را (ا پایان اردیبه ضوع را برر شكده هاي فني  برق و نفت   مو شورا    93دان به 

 ارائه نمایند.

  



صوي   مدیر کل برنامه ریزي آموزش عالي در خ 30/11/92مورخ  571274/21موضوع بخ  نامه شماره    2

سي (ا حداکثر         شنا سقف واحدهاي دوره کار شي به رعایت  سي  به    140الزام گروه هاي آموز واحد در

  140اطالع اعضاي جلسه رسيد و مقرر شد روساي محترم دانشكده ها گروه هاي آموزشي را که بي  از         

سرفصل دروس رشته مربوطه را بازبي       ني و با کسر   واحد در دوره کارشناسي ارائه مي کنند مكلف نمایند 

ساب   سقف       22از دروس اختياري يبا احت صل دوره را با  سرف واحد (نميم   140واحد عمومي اجباري  

 نمایند.

  

را ارائه نمودند و مقرر شنند در   93-92امتحانات پایاني نيمسننال اول آقاي دکتر نودهي گزارش مربوط به  3

شك          ساي محترم دان ضاي فيزیكي امتحانات رو سازي ف صوي کيفي  شروع امكحانات   خ ده ها پي  از 

مكا(بات الزم را با دوایر ذیربط براي رف  مشننكالت احتمالي انجام دهند. ضننمنا مقرر شنند یك کگارگاه  

صدور گواهي          شرط  سط مدیریت محترم آموزش کارکنان به  شي براي عوامل اجرایي امتحانات (و آموز

 برگزار شود.  

سه امتحان الز      شد حضور مدرس در جل   1.5امي بوده و در صورت عدم حضور ضمن اعمال    ضمنا مقرر 

 برابر غيبت  (ذکر کتبي درج در پرونده (وسط رئيس دانشكده صادر شود.  

صورت مكتوب به            سال قبل را ب صادیم (خلفات مربوط به نيم شد دفتر نمارت و ارزیابي م ضمنا مقرر 

 روساي دانشكده ها جهت بررسي و ارائه پاسخ ارسال دارند.

 

  

است ایجاد گروه آموزشي علوم قرآن و حدیث مطرح و ضمن موافقت با آن مقرر گردید موضوع به      درخو 4

شرایط ایجاد گروه  اقدام        صوبات هيات امناب در خصوي  شگاه ارجاع گردد (ا برابر آخرین م شوراي دان

 الزم معمول گردد.

  

(كليف آنها مطرح شند و    گزارش (فضنيلي کالس هاي زیر حد نصناب در نيمسنال جاري و نحوه (عيين    5

 موارد زیر جهت طرح در هيات رئيسه مصوب شد.

شكده و با         -1 شخيص رئيس دان شرایط خاي و الزام آور به ( شگاهي و کارگاهي در  دروس آزمای

 نفر نيز رسميت یابند. 8رعایت صرفه و صالح دانشگاه مي (وانند با 

(شخيص رئيس دانشكده مي (واند  کالس هاي عملي (ربيت بدني در شرایط خاي و الزام آور به   -2

 نفر رسميت یابد. 17با 

سال جاري براي کالس هاي نمري زیر          -3 صرفا در نيم سه   صورت (ایيد هيات رئي مقرر گردید در 

 حد نصاب که حائز مجوز معاون آموزشي نبوده اند  به شرح زیر عمل شود:

 نفر 25-20براي حم التدریس کالس هاي بين  0.9الف  اعمال ضریخ 

 نفر 15-20براي حم التدریس کالس هاي بين  0.8ب    اعمال ضریخ          

 نفر لاو و به شكل معرفي به استاد درآید. 15ج  کليه کالس هاي زیر          

  



صاب         سال آ(ي قطعا به کالس هاي زیر حد ن شد از نيم نفر حم التدریس (علم نخواهد   25ضمنا (اکيد 

 گروه آموزشي است. گرفت و مسووليت کنترل آن بر عهده مدیر

 در خصوي کالس هاي دوره کارشناسي ارشد پس از اخذ نمر مدیریت (حصيالت (كميلي مقرر شد:

ضریخ حم التدریس   6-5الف  براي کالس هاي بين  شتن    5و کالس هاي زیر  0.85نفر  نفريبا در نمر دا

 نفر  حذال گردند.   5شرط ورودي زیر 

شكده نفت مبني بر    6 ست دان مخزن مطرح و با (وجه به وجود  -جاد رشته کارشناسي مهندسي نفت     ایدرخوا

   عضو هيات علمي کافي و (اکيد رئيس دانشكده مبني بر وجود آزمایشگاه هاي مورد نياز  (صویخ شد. 5
  

ایجاد رشته کارشناسي محاسبات نرم و ریاضيات مهندسي مطرح و با      درخواست دانشكده ریاضي مبني بر     7

 رایط الزم با آنها موافقت به عمل آمد.(وجه به وجود ش
  

ستقبال از             8 ضمن ا شورا  شد و  سبحاني فر مطرح  شكده معدن  نامه آقاي مهندس  صوي ایجاد دان در خ

 موضوع  آن را براي بررسي دقيم (ر و طي (شریفات قانوني به شوراي دانشگاه ارجاع داد.

  

ورد (عيين (كليف هزینه دروس آزمایشگاهي سرویسي  دانشكده علوم پایه در م 41308موضوع نامه شماره  9

مطرح شد و شورا ضمن (ایيد  مقرر داشت مدیریت محترم بودجه هزینه هاي مربوط را از محل اعتبارات      

 (خصيصي دانشكده بهره بردار کسر و به حساب دانشكده مجري واریز نماید.

  

پروژه سازه هاي فوالدي و سازه هاي بتني  دانشكده فني در خصوي دروس  101350موضوع نامه شماره   10

شكل پروژه پس از (ایيد هيات مميزه موافقت به عمل آورد. لذا       شورا با ارئه آنها به  سازي مطرح و  و راه

ضوع       شكده جم  آوري و مو سط دان ستندات الزم (و صورت نياز مقرر گردید م به هيات مميزه ارجاع   در 

 گردد.

  

صوي مفاد نامه    پيرو مكا(بات قبلي حوزه م 11 شي و بخ شي مقرر گردید    104854عاونت آموز معاون آموز

دانشكده ها نسبت به واگذاري دروس پایه یا سرویسي به دانشكده هاي متخصص اقدام نمایند. ضمنا مقرر  

سرویس ده نيز    شكده هاي  سرویس گيرنده  (خصيص         بهترین شد دان شكده  شورت دان سا(يد خود را با م ا

سال آ(ي حم التدریس       داده و نمر آن دا صوبه از نيم صورت عدم رعایت این م شكده را (امين نمایند. در  ن

    این دسته از دروس حسخ اعالم دانشكده ذیربط صفر منمور خواهد شد. 

  

شماره    12 شد و       96196موضوع نامه  شي مطرح  معاون محترم اداي مالي در خصوي واحدهاي معادل آموز

صميم         مقرر گردید کميته اي مرکخ ا شجویان ( ضریخ قابل اعمال براي (عداد دان سبت به  ضاي زیر ن ز اع

  -3مدیر آموزشي    -2معاون آموزشي   -1به شورا ارائه نمایند.   93گيري نمایند و نتيجه را (ا پایان خرداد 

 ادبيات  -ریاضي-روساي دانشكده هاي فني -5معاون اداري و مالي  -4مدیر (حصيالت (كميلي 

  

دانشكده جارافيا به نمایندگي   94-93اردوهاي علمي سرفصل دار مقرر شد براي نيمسال اول در خصوي  13

شكده ها را جم  آوري نموده و         ستهاي دان سوول هماهنگ کننده  کليه درخوا شوراي آموزشي و بعنوان م

 به شورا ارائه نمایند.   93پس از جم  بندي نتيجه را (ا پایان اردیبهشت 

  

  :خالصه مذاکرات  -
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 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 467 ي جلسه:شماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزي مکان:

 8.15ساعت: 

 22/2/93جلسه:  تاریخ

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
 علوي مقدم دکتر  - 5معين فرد       دکتر -4اسكندر رستگار      دکتر -3     امير احمدي دکتر -2دکتر رضا طيبي       -1
        زهرا مختاري  حسيني دکتر -9    ميرزایيدکتر  -8دکتر بهمن کروجي        -7دکتر بهرام سياوش پور      -6
حجت االسالم دکتر رضا  -13دکتر حسن صيانتي      -12دکتر مجيد بقایي نژاد      -11دکتر غالمرضا  مقدسي انگيزان       -10

 آقاي مهدي ضيایي  -14کشاورز     

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

    دکتر حسن نودهي -2        آقاي مهدي شمس آبادي -1

 

 دستور جلسه  -2

 
 

  صوبات جلسه:ـ م3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

ستاني         1 شگاه مبني بر لزوم برگزاري (رم (اب سه دان صوبه هيات محترم رئي شكل    1393پيرو م جهت حل م

شرایط زیر به           شيوه مجازي با  ستاني به  شان  برگزاري (رم (اب شجویان و کمك به فراغت از (حصيل ای دان

شد (مام      سيد و مقرر  صویخ ر شي     ( شكده ها در این چهارچوب همكاري الزم را با معاونت آموز ي دان

 دانشگاه به عمل آورند:

 الف  دروس عمومي براي (مامي دانشجویان دانشگاه قابل ارائه مي باشد.

 ب  دروس پایه کارشناسي براي (مامي دانشجویان دانشگاه قابل ارائه مي باشد.

شي یا دانشكده مربوطه براي دانشجویاني ارائه خواهد  ج  دروس (خصصي در صورت موافقت گروه آموز 

شوند       -1شد که:   ستان فارغ التحصيل مي  سال دوم   -2با اخذ دروس دوره (اب (عداد   92-93(ا پایان نيم

دانشجوي ممتاز    -4درس (خصصي را یك بار نگذرانده اند     -3واحد درسي برایشان باقيمانده است      30

 مي باشند.

  

شوراي            با (وجه به 2 سين ميرزایي نيا در  ضا قرباني و دکتر ح شعبان ر ضویت آقایان دکتر  ا(مام (اریخ ع

صورت مكتوب              ضاي هيات علمي خود را به  شكده یك نفر از اع شد هر دان شگاه  مقرر  شي دان آموز

 نفر به عضویت شورا در آیند. 2پيشنهاد دهد (ا در جلسه آ(ي بر اساس راي گيري 

  



ین پس مدیران گروه هاي آموزشي در زمان درخواست (رفي  سنوا(ي خود فرم مخصوي      مقرر گردید از ا 3

شكيل حداقل یك               سه ( صور(جل سال (حصيلي  و  سه در هر نيم سخ يیك جل سه پرس  و پا برگزاري جل

جلسننه شننوراي گروه در ماه را ارائه نمایند. همچنين مقرر گردید روسنناي محترم دانشننكده فرم هاي     

شوراي آموزشي دانشكده و شوراي (حصيالت (كميلي را به طور منمم (كميل        مخصوي (شكيل جلسات   

 و هنگام درخواست (رفي  سنوا(ي خود به معاونت آموزشي ارائه نمایند.

  

شد              4 شگاه ها مطرح و در این خصوي مقرر  شي و آزمای سان آموز شنا ساعات موظف کار ضوع (عيين  مو

دانشكده هاي علوم پایه  برق و فني مهندسي برگزار و    ساي  ایتدا جلسه مشترکي بين معاون آموزشي و رو   

 نتایج این جلسه در جلسه بعدي شوراي آموزشي دانشگاه مطرح شود.

  

سالمي در         5 شموليت گروه معارال ا سالمي در خصوي عدم  شكده الهيات و معارال ا نامه رئيس محترم دان

مختلف دانشگاه با مسائل مر(بط با این گروه   دانشكده الهيات با (وجه به چندگانه بودن برخورد بخ  هاي

 آموزشي مطرح و مقرر شد موضوع جهت (صميم گيري نهایي به شوراي دانشگاه ارجاع شود.

  

سالمي       6 شه ا صوي ارائه درس اندی سالمي در خ شكده ها و لزوم    1نامه مدیر محترم گروه معارال ا در دان

عارال اسننالمي و پ       به گروه م ها  ياز گروه  یدئو       اعالم ن به و هاي مجهز  ئه درس در کالس  ي  بيني ارا

 پروجكشن مطرح و موارد به اطالع اعضاي جلسه رسيد.

  

سط هفته در        7 شكده ها و برنامه ریزي متراکم در روزهاي و سي در برخي دان با (وجه به کمبود کالس در

ها را بررسي و    برخي گروه هاي آموزشي  مقرر شد مدیریت آموزشي ظرفيت خالي کالس هاي دانشكده    

 نتيجه را در جلسه آ(ي شورا ارائه نماید.

  

درخواسننت مدیریت آموزش هاي آزاد و مجازي دانشننگاه مبني بر (ايير برنامه امتحاني دانشننجویان دوره   8

مجازي با (وجه به مشننكالت پي  رو مطرح و با (ايير زمان برنامه هاي امتحاني ایشننان به اول (ا پنجم                

 موافقت شد. 1393شهریور ماه 

  

 : خالصه مذاکرات  -
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 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 469 ي جلسه:شماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزي مکان:

 8.15ساعت: 

 22/2/93تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
 علوي مقدم دکتر  - 5معين فرد       دکتر -4اسكندر رستگار      دکتر -3     امير احمدي دکتر -2دکتر رضا طيبي       -1
      زهرا مختاري  حسيني   دکتر -9    ميرزایيدکتر  -8      دکتر بهمن کروجي  -7دکتر بهرام سياوش پور      -6
حجت االسالم دکتر رضا  -13دکتر حسن صيانتي      -12دکتر مجيد بقایي نژاد      -11دکتر غالمرضا  مقدسي انگيزان       -10

 آقاي مهدي ضيایي  -14کشاورز     

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

    دکتر حسن نودهي -2        آقاي مهدي شمس آبادي -2

 

 دستور جلسه  -2

 
 

  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

ستاني         1 شگاه مبني بر لزوم برگزاري (رم (اب سه دان صوبه هيات محترم رئي شكل    1393پيرو م جهت حل م

ش       ستاني به  شان  برگزاري (رم (اب شجویان و کمك به فراغت از (حصيل ای شرایط زیر به   دان يوه مجازي با 

شي           شكده ها در این چهارچوب همكاري الزم را با معاونت آموز شد (مامي دان سيد و مقرر  صویخ ر )

 دانشگاه به عمل آورند:

 الف  دروس عمومي براي (مامي دانشجویان دانشگاه قابل ارائه مي باشد.

 ائه مي باشد.ب  دروس پایه کارشناسي براي (مامي دانشجویان دانشگاه قابل ار

ج  دروس (خصصي در صورت موافقت گروه آموزشي یا دانشكده مربوطه براي دانشجویاني ارائه خواهد   

شوند       -1شد که:   ستان فارغ التحصيل مي  سال دوم   -2با اخذ دروس دوره (اب (عداد   92-93(ا پایان نيم

دانشجوي ممتاز    -4نده اند  درس (خصصي را یك بار نگذرا   -3واحد درسي برایشان باقيمانده است      30

 مي باشند.

  

شوراي            2 سين ميرزایي نيا در  ضا قرباني و دکتر ح شعبان ر ضویت آقایان دکتر  با (وجه به ا(مام (اریخ ع

صورت مكتوب              ضاي هيات علمي خود را به  شكده یك نفر از اع شد هر دان شگاه  مقرر  شي دان آموز

 نفر به عضویت شورا در آیند. 2ي پيشنهاد دهد (ا در جلسه آ(ي بر اساس راي گير

  



مقرر گردید از این پس مدیران گروه هاي آموزشي در زمان درخواست (رفي  سنوا(ي خود فرم مخصوي       3

شكيل حداقل یك               سه ( صور(جل سال (حصيلي  و  سه در هر نيم سخ يیك جل سه پرس  و پا برگزاري جل

گردید روسنناي محترم دانشننكده فرم هاي   جلسننه شننوراي گروه در ماه را ارائه نمایند. همچنين مقرر  

مخصوي (شكيل جلسات شوراي آموزشي دانشكده و شوراي (حصيالت (كميلي را به طور منمم (كميل          

 و هنگام درخواست (رفي  سنوا(ي خود به معاونت آموزشي ارائه نمایند.

  

شگاه ها مطرح و در این خ         4 شي و آزمای سان آموز شنا ساعات موظف کار ضوع (عيين  شد    مو صوي مقرر 

دانشكده هاي علوم پایه  برق و فني مهندسي برگزار و    ایتدا جلسه مشترکي بين معاون آموزشي و روساي     

 نتایج این جلسه در جلسه بعدي شوراي آموزشي دانشگاه مطرح شود.

  

سالمي در         5 شموليت گروه معارال ا سالمي در خصوي عدم  شكده الهيات و معارال ا نامه رئيس محترم دان

نشكده الهيات با (وجه به چندگانه بودن برخورد بخ  هاي مختلف دانشگاه با مسائل مر(بط با این گروه  دا

 آموزشي مطرح و مقرر شد موضوع جهت (صميم گيري نهایي به شوراي دانشگاه ارجاع شود.

  

سالمي       6 شه ا صوي ارائه درس اندی سالمي در خ شكده ها  1نامه مدیر محترم گروه معارال ا و لزوم   در دان

یدئو              به و هاي مجهز  ئه درس در کالس  عارال اسننالمي و پي  بيني ارا به گروه م ها  ياز گروه  اعالم ن

 پروجكشن مطرح و موارد به اطالع اعضاي جلسه رسيد.

  

سط هفته در        7 شكده ها و برنامه ریزي متراکم در روزهاي و سي در برخي دان با (وجه به کمبود کالس در

  مقرر شد مدیریت آموزشي ظرفيت خالي کالس هاي دانشكده ها را بررسي و      برخي گروه هاي آموزشي 

 نتيجه را در جلسه آ(ي شورا ارائه نماید.

  

درخواسننت مدیریت آموزش هاي آزاد و مجازي دانشننگاه مبني بر (ايير برنامه امتحاني دانشننجویان دوره   8

مه هاي امتحاني ایشننان به اول (ا پنجم        مجازي با (وجه به مشننكالت پي  رو مطرح و با (ايير زمان برنا        

 موافقت شد. 1393شهریور ماه 

  

 : خالصه مذاکرات  -

 

 

 

 

 دستور کار جلسه ي آینده :
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 مدیر گروه معارف اسالمی             حجت االسالم والمسلمین  رضا کشاورز          -243
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 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 470 ي جلسه:شماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزي مکان:

 8ساعت: 

 5/8/93تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
دکتر شهرام  -5دکترعبدالرحيم عسكري     -4اسكندر رستگار   دکتر -3    مهدي زعفرانيه دکتر -2     بهمن کروجيدکتر   -1
   هرامي  ب
      زهرا مختاري  حسيني   دکتر -9مهيارعلوي مقدم     دکتر -8      دکتر محمدرضا حامدي نيا  -7دکتر بهرام سياوش پور      -6
حجت االسالم دکتر رضا کشاورز      -13دکتر حسن صيانتي      -12بقایي نژاد   دکتر مجيد  -11دکتر غالمرضا  مقدسي انگيزان    -10
 دکتر بهنام مهدوي -16دکتر عليرضا حسيني کاخك      -15       آقاي مهدي ضيایي  -14

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

         آقاي مهدي شمس آبادي -3

 

 دستور جلسه  -2

توسط معاون محترم آموزشی و تحصیالت  معرفی برنامه ها و راهبردهای جدید حوزه معاونت آموزشی دانشگاه -1

 عرفی نماینده شورای آموزشی در شورای دانشگاه.م -2تکمیلی 
 

  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

در ابتداي جلسننه آقاي دکتر کروجي از زحمات مسننئولين قبلي حوزه معاونت آموزشنني و رشنند کمي    1

شنني دانشننگاه را صننورت گرفته قدرداني نمودند و انتصنناب آقاي دکتر زعفرانيه به سننمت مدیریت آموز

سنوات آ(ي  با (وجه به افت        شد کيفي آموزش در  سعه و ر شان لزوم نگاه جدي به (و   4(بریك گفتند. ای

پله اي دانشننگاه حكيم در ر(به بندي دانشننگاه هاي جام  را از اهم برنامه هاي حوزه معاونت آموزشنني   

شي  ار(قاي کي     سازي ارائه خدمات آموز ستا به شي در حوزه (حصيالت    عنوان کردند. در این را فيت آموز

(كميلي  نگهداشننت اعضنناي هيات علمي  بهبود عملكرد کميته ار(قاي اعضنناي هيات علمي  برگزاري   

کارگاه هاي آشنایي با قوانين و مقررات  نمارت بيشتر در حوزه پایان نامه هاي ارشد و دکتري و برگزاري   

عمده محورهاي مورد (وجه این معاونت        کارگاه هاي روش (دریس براي اعضنناي هيات علمي جدید از        

 معرفي شد.

  

موضوع انتخاب نماینده شوراي آموزشي در شوراي دانشگاه مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد در          2

جلسه آ(ي یكي از اعضاي غير حقوقي شورا به عنوان نماینده شوراي آموزشي در شوراي دانشگاه معرفي         

 شوند.

  



 : خالصه مذاکرات  -

 

 

 

 

 دستور کار جلسه ي آینده :

 

 

 امضاء اعضاي  جلسه:
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 رئیس دانشکده هنر و معماري       بهرام  سیاوش پور دکتر  -253

 رئیس دانشکده علوم پایه                    دکتر اسکندر رستگار -254

 رئیس دانشکده الهیات                     صیانتیدکتر حسن  -255

 رئیس دانشکده نفت و پتروشیمی                    حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -256

 رئیس دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر   دکتر غالمرضا مقدس انگیزان -257

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                      بقایی نژاد مجید  دکتر -258

 مدیر گروه معارف اسالمی             حجت االسالم والمسلمین  رضا کشاورز          -259

 مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی   امیر حسین کیذوريدکتر  -260

 راي آموزشیعضو شو                                                  سیروس سالمیدکتر  -261

 مدیر دوره هاي نوبت دوم                     مهدي شمس  آباديآقاي   -262

 معاون مدیریت آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی  -263

 

 

 

 

 



 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 471 ي جلسه:شماره

 مرکزي سالن کنفرانس سازمان مکان:

 8ساعت: 

 26/8/93تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
   دکتر شهرام بهرامي   -5خانم زهرا افچنگي     -4اسكندر رستگار   دکتر -3    مهدي زعفرانيه دکتر -2     بهمن کروجيدکتر   -1
      زهرا مختاري  حسيني   دکتر -9رعلوي مقدم     مهيادکتر -8      دکتر محمدرضا حامدي نيا  -7دکتر بهرام سياوش پور      -6
  -14دکتر سيروس سالمي            -13دکتر حسن صيانتي      -12بقایي نژاد   دکتر مجيد  -11دکتر غالمرضا  مقدسي انگيزان    -10

 آقاي مهدي ضيایي

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

 دکتر کيذوري -3   دکتر رضا کشاورز     حجت االسالم  -2       آقاي مهدي شمس آبادي -4

 

 دستور جلسه  -2

 
 

  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

با (وجه به مباحث مطروحه در خصننوي برنامه ریزي درسنني در گروه هاي آموزشنني و بازبيني مقررات   1

شي دان       شوراي آموز سي   سي و کال سي مجدد رویه هاي      ناظر بر فرایند برنامه ریزي در ضمن برر شگاه 

 موجود موارد زیر را جهت ابالغ به دانشكده ها و رعایت در گروه هاي آموزشي مجدداً به (صویخ رساند:

سي         -1 ساعات اداري برنامه کال ستند در حد موظف در  سطوح حداکثر مجاز ه مدیران اجرایي در (مام 

 ري برنامه ریزي نشود .داشته باشند يروزانه بي  از دو ساعت در ساعات ادا

 برنامه ریزي براي اعضاي هيات علمي حداقل در چهار روز هفته صورت پذیرد. -2

 ساعت در روز برنامه کالسي داشته باشد. 6عضو هيات علمي نمي (واند بي  از  -3

  ساعت حضور در برنامه هفتگي را به منمور راهنمایي دانشجویان  10اعضاي هيات علمي ملزم هستند  -4

شجویي پي  بيني و اعالم         سخگویي به مراجعات دان شكال  و پا شاوره پایان نامه ها  رف  ا راهنمایي و م

 نمایند.

  

ستان     2 سا(يد در (رم (اب شد حم الزحمه      93نحوه پرداخت حم الزحمه ا سي قرار گرفت و مقرر  مورد برر

 کالس هاي غير حضوري به صورت زیر محاسبه شود:

 ساعت حم التدریس. 1هر عنوان درسي  الف  طرح سوال براي 

  



دقيقه حم التدریس   10دقيقه و هر ورقه سننوال (سننتي  20ب  براي (صننحيح هر ورقه سننوال (شننریحي 

 محاسبه شود.

در خصننوي دو مورد از مصننوبات هيات محترم رئيسننه مبني بر واگذاري دروس حل (مرین خارج از   3

صيالت (كميلي و م        شجویان (ح صل فقط به دان منوعيت به کارگيري مدرس حم التدریس در گروه  سرف

هاي مجري دوره دکتري يمگر به پيشنهاد دانشكده و (ایيد معاون آموزشي   ضمن (اکيد بر مصوبات مقرر      

 شد موضوع مجدداً (وسط معاون محترم آموزشي مورد بررسي قرار گيرد.

  

  شيمي (جزیه  2این دانشكده: شيمي (جزیه  عنوان از دروس 3درخواست دانشكده علوم پایه مبني بر ارائه  4

دستگاهي  و جداسازي و شناسایي (رکيبات عالي  با دو مدرس يعضو هيات علمي و کارشناس  مطرح و     

 پس از (وضيحات رئيس دانشكده علوم پایه به (صویخ رسيد.

  

نفر و با دو   14درخواسننت دانشننكده برق مبني بر ارائه درس ماشننين هاي الكتریكي با حداقل ظرفيت    5

 مدرس يعضو هيات علمي و کارشناس  مطرح و پس از (وضيحات رئيس دانشكده به (صویخ رسيد.

  

شگاه مطابم جدول          6 شي در دان صوي زمان دار کردن ارائه خدمات آموز شي در خ شنهاد مدیریت آموز پي

شي د       شد حوزه معاونت آموز شگاه ها مطرح و مقرر  سایر دان شگاه (قویم زمان   زماني ارائه خدمات در  ان

 بندي پيشنهادي خود را جهت (صویخ به شوراي آموزشي ارائه نماید.

  

جهت   91و  90درخواست دانشكده نفت مبني بر اختياري شدن درس آزمایشگاه نفت در سرفصل ورودي  7

  1393  و الزم االجرا کردن سرفصل 93حل مشكالت این ورودي از دانشجویان يعمل بر اساس آیين نامه 

 مطرح و به (صویخ رسيد.   1392مهندسي نفت براي ورودي 

  

 : خالصه مذاکرات  -

 

 

 

 

 دستور کار جلسه ي آینده :

 

 

 امضاء اعضاي  جلسه:
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 بیمدیر دفتر نظارت و ارزشیا   امیر حسین کیذوريدکتر  -276

 عضو شوراي آموزشی                                                  سیروس سالمیدکتر  -277
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 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  ن جلسه: عنوا

 472 ي جلسه:شماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزي مکان:

 8ساعت: 

 10/9/93تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
دکتر شهرام  -5دکتر عليرضا حسيني کاخك     -4اسكندر رستگار   دکتر -3    مهدي زعفرانيه دکتر -2     بهمن کروجيدکتر   -1
زهرا مختاري   دکتر -9مهيارعلوي مقدم     دکتر -8      دکتر محمدرضا حامدي نيا  -7دکتر بهرام سياوش پور      -6  هرامي  ب

  -14دکتر سيروس سالمي            -13دکتر حسن صيانتي      -12بقایي نژاد   دکتر مجيد  -11  دکتر غالمرضا  مقدسي  -10حسيني  
 آقاي مهدي ضيایي  -16دکتر بهنام مهدوي        -15      حجت االسالم رزم خواه

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

 دکتر کيذوري -2       آقاي مهدي شمس آبادي -5

 

 دستور جلسه  -2

 بررسی دستور کارهای جاری شورا -2     93-94تصویب تقویم آموزشی نیمسال دوم  -1
 

  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

 به شرح ذیل به (صویخ رسيد: 1393-4(قویم آموزشي نيمسال دوم سال (حصيلي  1

 دي ماه 3نبه چهارش لاایت آذر 23شنبه یك                              ثبت دروس (وسط دانشكده ها:

 دي ماه 17نبه چهارش لاایت دي 6شنبه                 :     پي  انتخاب واحد و (ایيد دانشكده ها

 بهمن ماه 1نبه :      چهارشو ماقبل  90طریم سامانه يورودي انتخاب واحد از 

 بهمن ماه 2نبه :               پنجش 91انتخاب واحد از طریم سامانه يورودي 

 بهمن ماه 3 :               جمعه 92انتخاب واحد از طریم سامانه يورودي 

 بهمن ماه 4نبه :               ش 93رودي انتخاب واحد از طریم سامانه يو

 بهمن ماه 6نبه دوش لاایت بهمن 5 :          یكشنبه انتخاب واحد از طریم سامانه ي(مام ورودي ها

 بهمن ماه 8نبه چهارش لاایت بهمن 7سه شنبه        رف  اشكال انتخاب واحد حضوري:                 

 بهمن ماه 11شنبه                          شروع کالس ها:                   

 بهمن ماه 19نبه یكش لاایت بهمن 18شنبه         :                                      حذال واضافه

 بهمن ماه 27نبه دوش لاایت بهمن 25شنبه          کنترل و حذال دروس:                           

 اسفند ماه 13اسفند لاایت چهارشنبه  9شنبه                            انتخاب واحد ویژه:           

  



 94اردیبهشت  21و  20  19:                            شنبه  یكشنبه و دوشنبه حذال (كدرس ياضطراري 

 94خرداد ماه  13چهارشنبه                                     پایان کالسها:        

 94خرداد ماه  31خرداد لاایت یكشنبه  16شنبه                                              :   امتحانات

 روز پس از هر امتحان 10      :                 ثبت و(ائيد نمرات (وسط اسا(يد

صورت گرفته          2 شيابي هاي  شجویان و نواقص ارز سوي دان سا(يد از  شيابي ا   با عنایت به اهميت انجام ارز

شد امكان انتخاب واحد با (اخير   سنجي        6مقرر  سا(يد جهت امكان  شجویان فاقد ارزیابي ا ساعته براي دان

 و اجرا به مدیریت فناوري دانشگاه ارجاع شود.

  

شان در مقط            3 سيني که کالس هاي ای ضریخ منفي حم التدریس به حم الزحمه مدر صيص  ضوع (خ مو

نفر براي دروس نمري  (شكيل مي شود و (خصيص ضریخ    25يکارشناسي با ظرفيت کمتر از حد نصاب    

مثبت حم التدریس به حم الزحمه مدرسيني که کالس هاي ایشان در مقط  کارشناسي با ظرفيت بيشتر  از 

صاب يباالي   شود  مطرح و پس از بحث و بررسي موضوع         50حد ن شكيل مي  نفر براي دروس نمري  (

 یخ رسيد:سه مورد زیر به ا(فاق آرا به (صو

صاي   شارکت به       30الف  اخت ضریخ منفي حم التدریس يکاه  درصد م درصد  به کالس    70درصد 

 نفر مي باشد. 24(ا  20هاي نمري مقط  کارشناسي که ظرفيت آنها بين 

نفر مي باشد در دو هفته شروع     20ب  حذال کالس هاي نمري مقط  کارشناسي که ظرفيت آنها کمتر از   

 ط اداره آموزش دانشكده و نمارت مدیریت آموزشي دانشگاه.نيمسال (حصيلي (وس

درصد  به کالس    1درصد ضریخ مثبت حم التدریس يافزای  درصد مشارکت به ميزان      1ج  اختصاي  

 نفر. 50هاي نمري مقط  کارشناسي  به ازاي هر نفر دانشجوي بي  از 

صره  درس براي دانشننجویان در آسننتانه فارغ  : ارائه دروس براي اولين بار براي یك ورودي و یا ارائه تب

 نفر کمتر نباشد مشمول این مصوبه نمي شود. 15التحصيلي  مشروط بر آنكه ظرفيت کالس از 

  

درخواست جمعي از دانشجویان مبني بر بررسي امكان ارائه درسي با عنوان مهدویت و انتمار در دانشگاه        4

شان جهت بررسي بيشتر به مدیریت گروه معارال     مطرح و پس از بررسي موضوع مقرر شد درخواست ای    

 اسالمي دانشگاه ارجاع شود.

  

سي           5 شنا شته علوم اجتماعي در مقط  کار ساني مبني بر راه اندازي ر شكده ادبيات و علوم ان ست دان درخوا

در یكي از گرای  هاي (عاون و رفاه اجتماعي و یا برنامه ریزي اجتماعي مطرح و با این درخواسنننت            

 ت شد.مخالف

  

درخواسننت دانشننكده ادبيات و علوم انسنناني مبني بر راه اندازي رشننته روانشننناسنني عمومي در مقط     6

شته جهت               سيس این ر ضوع (ا شد مو شته مود نمر  مقرر  ضمن موافقت با ایجاد ر سي مطرح و  شنا کار

 (صویخ نهایي به شوراي دانشگاه ارجاع گردد.
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 ي (ابعه و دانشكده ها از این پس مبناي ارائه خدمات قرار گيرد:ابالغ به واحدها

 :(سویه حساب فارغ التحصيليالف  

 20/12الي  15/11
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 20/12الي  20/11

 20/2الي  20/1

 25/4الي  20/4

       30/7الي  1/6

 :حویل دانشنامه(پ  

  



 شنبه و یكشنبه هر هفته

 : و بررسي کارنامه محرمانه درخواست (ايير رشتهت  

 15/3الي  1/2

 15/11الي  1/10

 :درخواست انتقال یا مهمانيج  

 15/11الي  1/10(مدید مهماني از 

 31/2الي  1/2ارائه درخواست جدید 

 :درخواست مرخصي (حصيليچ  

 حذال و اضافه  هر (رم دو هفته قبل از شروع (رم (ا

 :درخواست حذال (رمح  

 (ا یك ماه پي  از شروع امتحانات هر (رم

 :درخواست بررسي مسائل آموزشيد  

 30/11الي  1/10

 20/4الي  1/3

 30/7الي  1/6

 :درخواست (طبيم واحدذ  

 15/8الي  15/6

 15/12الي  15/10

 15/3الي  15/2

 :ارسال نمرات به مدیریت آموزشير  

 من ماه هر سال در نيمسال اولبه 10

 (يرماه هر سال در نيمسال دوم 20

 :صدور معافيت (حصيليز  

 30/7الي  20/6

 :صدور گواهي اشتاال به (حصيلژ  

       هر روز 13الي  11.30ساعت 

ي  با عنایت به شروع امتحانات پایان (رم مقرر شد (مامي کارکنان و کارشناسان دانشكده ها هرگونه همكار 2

 الزم را در زمينه مراقبت امتحاني با ادارات آموزش دانشكده ها به عمل آورند.
  

شد نمرات این          3 سي مقرر  شنا صوي حداکثر زمان ممكن اعالم نمرات دروس پروژه در مقط  کار در خ

شجویان حداکثر (ا دو ماه ي    سته از دان شي      60د سال به مدیریت آموز روز  پس از ا(مام امتحانات هر نيم
  



شد و نياز به انتخاب واحد          د صفر منمور خواهد  شجو  صورت نمره دان سال گردد و در غير این  شگاه ار ان

 مجدد خواهد داشت.

در خصوي برنامه ریزي درسي و کالسي کارشناسان آزمایشگاه ها مقرر شد ایشان حداکثر برابر ساعات            4

 موظف خود در صبح ها برنامه کالسي داشته باشند.
  

 : اکرات خالصه مذ

 

در ابتداي جلسننه آقاي دکتر انتماري از روسنناي دانشننكده ها درخواسننت کردند با (وجه به حجم باالي (خلفات    

  2انضباطي  صور(جلسات مربوطه را واضح و روشن (كميل نمایند. ضمنًا قول مساعد در خصوي همكاري حداقل          

 ت پایان (رم را دادند.نفر از پرسنل حوزه معاونت دانشجویي در ایام برگزاري امتحانا
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  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

درخواست (عدادي از دانشكده ها مبني بر افزای  سقف حم التدریس اسا(يد مطرح و مقرر شد در صورت   1

واحد به سقف  4ا سقف ضرورت و ارسال درخواست از دانشكده و پس از (ایيد نهایي معاونت آموزشي (

 واحد این دسته از اسا(يد افزوده شود.

  

در مقط  کارشناسي مطرح و به دليل نداشتن      GISدرخواست دانشكده جارافيا مبني بر راه اندازي رشته     2

 شرایط الزم جهت ایجاد رشته  با این (قاضا مخالفت شد.

  

يلي مطرح و پس از بحث و بررسي موارد پيشنهادي    آیين نامه نحوه برگزاري امتحانات پایان نيمسال (حص   3

آیين نامه نحوه برگزاري امتحانات  "و بر اسنناس آیين نامه انضننباطي مبنا در حوزه معاونت دانشننجویي   

سبزواري    شگاه حكيم  سال دوم   "دان سه       1393-1394جهت اجرا از نيم صور(جل ست این  شرح پيو   به 

 ابالغ شد.(صویخ و 

  

سي ویژه            شيوه نامه داخلي د  4 شنا شته کار صيل همزمان در دو ر صوي (ح سبزواري در خ شگاه حكيم  ان

صوب وزارت متبوع در        شان  الحاقي به آیين نامه م ستعداد درخ شجویان ا شرح ذیل به   25/9/1383دان به 

 (صویخ رسيد:

 

  



 آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته: 2آیین نامه الحاقی داخلی دانشگاه حکیم سبزواري به ماده 

الف  در مورد دانشجویاني که متقاضي ادامه (حصيل در رشته هاي مكمل یا گرای  هاي یك رشته  هستند  
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درصد کل واحدها بيشتر  30(بصره: در رشته مكمل یا گرای  هاي یك رشته  اختالال دروس نباید از 

 باشد.

درصد (فاوت  30ب  در مورد دانشجویاني که متقاضي ادامه (حصيل در رشته هاي غير مكمل يحداکثر (ا 

 لزامي است:دروس داشته باشند  هستند  رعایت شروط زیر ا

 نيمسال متوالي. 3و باال(ر  به مدت  17کسخ معدل الف ي -1

 در زمان ارائه درخواست. 18.5کسخ معدل کل باالي  -2

 ارائه درخواست (حصيل در رشته دوم  پي  از آغاز نيمسال چهارم (حصيل. -3

 باشد. درصد کل واحدها بيشتر 30(بصره: در رشته غير مكمل  اختالال دروس حداقل باید از 
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درخواست دانشكده مهندسي مبني بر (فكيك بخ  (ئوري از آزمایشگاه درس هيدروليك و آزمایشگاه  1

 يز ارجاع شود.مطرح و ضمن (ایيد مقرر شد جهت (صویخ نهایي و اصالح سرفصل به هيات مم
  

سي           2 سي مطرح و پس از بحث و برر ضعيت برگزاري کالس هاي جبراني و غيبت کال سي و ضوع برر مو

شكده ها گزارش کالس هایي را که    شد از این پس دان شده        5مقرر  شكيل ن شتر در طول (رم ( سه یا بي جل

ارائه نمایند. ضنمناً    اسنت يصنرال نمر از برگزاري یا عدم برگزاري کالس جبراني  به معاونت آموزشني   

سي  غير قابل           سمي کال ساعات ر سمي یك کالس يبين  ساعت ر برگزاري کالس جبراني پس از ا(مام 

پذیرش مي باشد و استاد درس ملزم است پي  از برگزاري کالس جبراني  (اریخ و ساعت برگزاري را به    

 اداره آموزش دانشكده اعالم نماید

  

مري و عملي بواسطه یك فرم واحد (وسط دفتر نمارت و ارزشيابي دانشگاه   با (وجه به ارزشيابي دروس ن 3

شيابي کالس هاي نمري و عملي را به            سواالت مربوط به ارز ضاي (ايير  شي (قا شد معاون آموز مقرر 

 مدیریت ارزشيابي دانشگاه ارائه نماید.

  

  24/12/93پيوسته  ابالغي در (اریخ آیين نامه آموزشي جدید دوره هاي کارداني و کارشناسي يپيوسته و نا 4

  جهت (صنویخ شنيوه نامه هاي داخلي دانشنگاه  مطرح و مورد     16/12/93مورخ  244759/2به شنماره  
  



بررسي قرار گرفت. ضمناً مقرر شد پس از (صویخ کليه بندها و (بصره هاي مورد نياز  آیين نامه آموزشي        

 كده ها و سایر حوزه هاي دانشگاه  ابالغ گردد.جدید به همراه الحاقيه هاي آن جهت اجرا به دانش

سي قرار گرفت و         5 ضوع نحوه برگزاري هفته آموزش مورد برر شگاه مو ضور مدیر روابط عمومي دان با ح

 اعضاي شورا به بيان نمرات و ارائه پيشنهادات خود پرداختند.
  

شكيل کميته منتخخ      6 شي جدید و الزام به ( ساس آیين نامه آموز صميم گيري      بر ا شي جهت ( شوراي آموز

در خصوي مشكالت آموزشي دانشجویان  افزون بر اعضاي ثابت  اعضاي زیر به عنوان عضو موقت به          

 مدت یك سال به عضویت این کميته انتخاب شدند:

رئيس اداره آموزش دانشكده مهندسي  رئيس اداره آموزش دانشكده ریاضي  رئيس اداره آموزش دانشكده  

 يس اداره آموزش دانشكده ادبيات و رئيس اداره آموزش دانشكده الهيات.معماري  رئ

  

 : خالصه مذاکرات 
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 24/12/93آیين نامه آموزشي جدید دوره هاي کارداني و کارشناسي يپيوسته و ناپيوسته  ابالغي در (اریخ  1

  جهت (صویخ شيوه نامه هاي داخلي دانشگاه  مطرح و موارد زیر به ا(فاق آرا به 244759/2به شماره 

 (صویخ رسيد. ضمناً مقرر شد آیين نامه آموزشي جدید به همراه الحاقيه هاي آن جهت اجرا ابالغ گردد.

 

 راي آموزشی دانشگاه(شو 476)مصوب جلسه  و تجدید نظر  نمرات،  تایید اعالم  – 14ماده الحاقیه 
 در دانشگاه حکیم سبزواری تابع مقررات ذیل خواهد بود: نمرات  در اعالم،  تایید و تجدید نظر

قویم الف( آخرین زمان اعالم نمرات دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی، آخرین روز امتحانات در ت

 .رسمی همان نیمسال تحصیلی می باشد

عملی، هفت روز پس از برگزاری آزمون درس نظری -روس نظری و نظریب( آخرین زمان اعالم نمرات د

فرصت درخواست تجدید نظر خواهد داشت. نمرات بعد از  ،می باشد و دانشجو سه روز پس از این زمان

 روز تایید نهایی شده و غیر قابل تغییر خواهد بود. 10گذشت 

  



در زی، عملیات صحرایی و کار در عرصه، کارورکارآموزی،  ،( آخرین زمان اعالم نمرات دروس پروژهج

و در صورت انتخاب واحد  نیمسال بعد 31/2ول سال تحصیلی، تا تاریخ در نیمسال ا صورت انتخاب واحد

 خواهد بود.نیمسال بعد  1/9وم سال تحصیلی، تا تاریخ در نیمسال د

ر مرحله اول به استاد در مهلت مقرر، د "ب"و  "الف"در صورت عدم اعالم نمرات دروس بند  :1ه تبصر

درس تذکر کتبی داده می شود و در صورت تکرار، مطابق مصوبات شورای آموزشی دانشگاه عمل خواهد 

 شد.

به دلیل ارائه ندادن پروژه یا کار عملی از سوی  "ج"در صورت عدم اعالم نمرات دروس  بند  : 2تبصره 

می شود و دانشجو ملزم است درس مورد نظر دانشجو در مهلت مقرر، برای درس مذکور نمره صفر منظور 

صرفاً  "ج"را مجدداً در نیمسال بعد )بدون وقفه( انتخاب واحد نماید. چنانچه عدم اعالم نمرات دروس بند 

از سوی استاد درس باشد، ضمن درج نمره صفر برای دانشجو، در مرحله اول به استاد درس تذکر کتبی داده 

 بق مصوبات شورای آموزشی دانشگاه عمل خواهد شد.می شود و در صورت تکرار، مطا

 

 شوراي آموزشی دانشگاه( 476: افزایش سنوات تحصیلی )مصوب جلسه 15الحاقیه ماده 

یک دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته به مدت مجاز تحصیل دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در 

هزینه انتخاب واحد مجدد ضافه می گردد، مشروط بر آنکه دو نیمسال ا کارشناسی پیوستهدر دوره  ونیمسال 

هزینه افزایش سنوات تحصیلی درس به هر دلیل )حذف درس، حذف ترم، عدم کسب نمره قبولی و ...( و 

تعرفه مصوب هیات از دانشجویان دوره های روزانه )مشمول آموزش رایگان( و نوبت دوم )شبانه(، مطابق 

 شود.دانشگاه اخذ امناء 

 

 شوراي آموزشی دانشگاه( 476: نمره غیبت امتحانی یا غیبت بیش از حد در کالس )مصوب جلسه 18لحاقیه ماده ا

به دلیل غیبت غیر موجه در جلسه امتحان یا غیبت بیش از حد مجاز شامل دانشجویانی که  18تسهیالت ماده 

 .نمی شود ،کرده اندنمره مردودی دریافت در کالس 

یا غیر موجه بودن غیبت دانشجو در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه  تشخیص موجهتبصره : 

 یا کمیته منتخب آن شورا می باشد.

 

 شوراي آموزشی دانشگاه( 476: استفاده از مرخصی بدون احتساب سنوات )مصوب جلسه 20الحاقیه ماده 

تن بیماری های خاص یا صعب العالج ، در صورت داش20ماده  2بهره مندی از مرخصی طبق تبصره  :1تبصره 

به تشخیص پزشک معتمد دانشگاه و پس از تایید شورای آموزشی و یا کمیته منتخب آن شورا، امکان پذیر 

 است.

، در صورتی امکان پذیر است که نوع ماموریت همسر 20ماده  3بهره مندی از مرخصی طبق تبصره  :2تبصره 

ز کشور باشد. در مورد ماموریت داخلی همسر دانشجو در صورت دانشجو، اداری و محل ماموریت خارج ا



داشتن مشاغل نظامی یا حساس، اولویت با مهمانی و یا انتقال دانشجو به محل ماموریت همسر می باشد و در 

 غیر اینصورت موضوع در شورای آموزشی دانشگاه و یا کمیته منتخب آن شورا بررسی خواهد شد. 

 

 شوراي آموزشی دانشگاه( 476)مصوب جلسه پذیرش واحدهاي درسی   سازي و دلمعا: 28الحاقیه ماده 

کارشناسي در  کارداني  کارشناسي ناپيوسته و معادل سازي و پذیرش نمرات دانشجویان در مقط 

 دانشگاه حكيم سبزواري (اب  مقررات ذیل خواهد بود:

 دانشجوي مهمان:

او ثبت می  گذراند،  عیناً در کارنامهدیگر می دانشگاه یک در مهمان دانشجوی را که نمرات  واحدهایی

 شود و این نمرات اعم از ردی یا قبولی در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو منظور خواهد شد.

 دانشجوي انتقالی:

 وافقت گروهگذرانده است،  مشروط به مانتقالی در دانشگاه دیگر دانشجوی را که نمرات  واحدهایی  

او ثبت می شود و این نمرات اعم از ردی یا قبولی در محاسبه  ، عیناً در کارنامهآموزشی )با رعایت تبصره زیر(

 انگین کل دانشجو منظور خواهد شد.میانگین نیمسال و می

 ( دانشجوی انتقالی مخیر می20تا  10گروه آموزشی در پذیرش یا عدم پذیرش نمرات قبولی )بین  تبصره:

نمرات دروس افتاده در صورت مطابقت با سرفصل دروس این دانشگاه،  بدون تغییر در کارنامه لی باشد و

 دانشجو ثبت می شود.

 دانشجوي تغییر رشته:

 سازیو معادل بررسیقابل  ،جدید رشته آموزشی در گروه است گذرانده قبلی دانشجو در رشته که دروسی

 اشتراك  جدید، رشته با دروس آموزشی گروه تشخیص به شود کهمی پذیرفته ز ویا دروسی و فقط باشد می

از نظر عنوان و تعریف و اهداف  ٪80)یعنی بر اساس سرفصل مصوب دروس، حداقل  باشد داشته محتوایی

ابل پذیرش ثبت دروس قکمتر نباشد.  12نیز از  دروس از آن هر یک و نمره هم مشترك باشند(  درس با

 یا باالتر( در همان نیمسال هایی صورت می پذیرد که دانشجو در رشته اول مشغول به تحصیل بوده است.  12)

در صورتیکه دانشجو در حین تحصیل اقدام به تغییر رشته نماید، سنوات رشته ی اول دانشجو همچنان : 1تبصره

 در رشته جدید محاسبه می شود.

و قبالً دروسی را در رشته، مقطع  یا دانشگاه دیگری گذرانده باشد و درخواست در صورتیکه دانشج: 2تبصره

یا باالتر وی که در رشته جدید قابل پذیرش باشد، مشروط به  12تطبیق نمرات خود را ارائه نماید، نمرات 

 ، در کارنامه دانشجو ثبت می شود.آموزشی موافقت گروه

 :گرایشیا  تغییر رشته انتقالی توأم با دانشجوي

 معادل سازی دروس این دسته از دانشجویان مشابه دانشجویان تغییر رشته انجام می شود.

 دانشگاه ها و دوره هاي قابل پذیرش:



 –پیام نور انجام خواهد شد. نمرات دانشگاه های  مورد دانشگاه های دولتی معادل سازی دروس صرفاً  در

دانشگاه های جامع  علمی و  - ها و دانشکده های پودمانی آموزشکده  - غیرانتفاعی و غیر دولتی  - آزاد

 دوره های نیمه حضوری و غیرحضوری قابل تطبیق نمی باشد. –دوره های  فراگیر   - کاربردی

معادل سازی  دروس دانشجو با رعایت مفاد فوق الذکر، تماماً بر عهده گروه آموزشی پذیرنده می   تبصره:

روه های آموزشی  نباید دروس غیر قابل پذیرش دانشجو را در فرم های تطبیق باشد و در تمام موارد فوق گ

 نمرات درج نمایند.

 

 شوراي آموزشی دانشگاه( 476)مصوب جلسه  : حذف دروس جهت صدور مدرک کاردانی30الحاقیه ماده 

بیش  در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل و یا دانشجوی متقاضی دریافت مدرك کاردانی

باشد، حذف دروس  12واحد درسی را با نمره قبولی گذرانده اما معدل کل این دروس کمتر از  68از 

او به تعدادی انجام خواهد شد که معدل کل دانشجو  12نگذرانده یا دروس گذرانده شده دارای نمره کمتر از 

 برسد. 12به 

 

 شوراي آموزشی دانشگاه( 476مصوب جلسه ) : تعیین تاریخ دانش آموختگی دانشجویان31الحاقیه ماده 

دانش آموختگی دانشجویان در دانشگاه حکیم سبزواری به شرح زیر تعیین می تاریخ  به منظور وحدت رویه

 شود:

الف( تاریخ دانش آموختگی دانشجویانی که در نیسمال اول سال تحصیلی موفق به گذراندن تمام واحدهای 

 ان سال تحصیلی تعیین می شود.هم 20/11درسی دوره خود شده اند، 

ب( تاریخ دانش آموختگی دانشجویانی که در نیسمال دوم سال تحصیلی موفق به گذراندن تمام واحدهای 

 همان سال تحصیلی تعیین می شود. 20/4درسی دوره خود شده اند، 

وفق به گذراندن پ( تاریخ دانش آموختگی دانشجویانی که در نیسمال تابستانی انتخاب واحد داشته اند و م

 همان سال تحصیلی تعیین می شود. 20/6تمام واحدهای درسی دوره خود شده اند، 

کارورزی، عملیات صحرایی و کار در کارآموزی،  ،پروژهتاریخ دانش آموختگی دانشجویانی که درس  ج(

مره توسط استاد درس همین آیین نامه، تاریخ اعالم ن 14عرصه داشته اند، با رعایت مفاد بند ج الحاقیه ماده 

 تعیین می شود. "گواهی تحویل درس"در فرم مخصوص با عنوان 

چ( تاریخ دانش آموختگی دانشجویانی که فقط یک عنوان درس نظری باقیمانده از دوره تحصیلی خود 

داشته باشند، مشروط به درخواست کتبی دانشجو و موافقت کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه، در 

 تعیین می شود. 15/12و در نیمسال دوم  15/7ول نیمسال ا

 
 شوراي آموزشی دانشگاه( 476)مصوب جلسه  : دانشجویان مشمول این آیین نامه33الحاقیه ماده 

و پس از آن  1391مشمول دانشجویان ورودی اجرای این آیین نامه آموزشی در دانشگاه حکیم سبزواری 

 .می شود



 : خالصه مذاکرات 

 

 

 ار جلسه ي آینده :دستور ک

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                     بهمن کروجیدکتر  -344

 مدیر آموزشی    مهدي زعفرانیه         دکتر  -345
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 مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی   امیر حسین کیذوريدکتر  -356
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 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 477 ي جلسه:شماره

 دفتر دانشکده علوم پایه مکان:

 8-10ساعت: 

 21/2/94تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
دکتر کيذوري   -5دکتر حسن صيانتي       -4 دکتر سيروس سالمي     -3      مهدي زعفرانيه دکتر -2       بهمن کروجيدکتر   -1
 -10   مختاري حسيني  زهرا دکتر -9مهيارعلوي مقدم     دکتر -8   آقاي مهدي شمس آبادي -7 اباصلت عسگري    دکتر -6

 دکتر غالمرضا (دین -12    بقایي نژاد دکتر مجيد  -11 مهدي ضيائيآقاي 

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

       دکتر محمدرضا حامدي نيا -4بهرام سياوش پور     دکتر  -3     حجت االسالم رزم خواه -2شهرام بهرامي      دکتر -10

 دکتر اسكندر رستگار   -6    دکتر غالمرضا  مقدسي  -5
 

 دستور جلسه  -2

 
 

  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

به منمور انتخاب دومين نماینده اعضاي هيات علمي در شوراي آموزشي دانشگاه پس از معرفي کاندیداهاي  1

راي  5راي و آقاي دکتر حميدیان با  8دانشكده ها راي گيري انجام شد و آقایان دکتر غالمرضا ابراهيمي با 

راي حائز بيشترین آرا شدند. مقرر شد (ا اسامي ایشان جهت صدور حكم  5و آقاي دکتر عارفي جمال با 

 عضویت در شوراي آموزشي دانشگاه به دفتر ریاست محترم دانشگاه اعالم گردد.

  

و اخذ هزینه بابت صدور گواهي موضوع اخذ هزینه بابت بررسي درخواست هاي کميسيون موارد خاي  2

اشتاال به (حصيل مطرح و پس از بررسي نمرات ارائه شده مقرر شد پيشنهادهاي زیر به دفتر ریاست محترم 

 دانشگاه منعكس شود:

درخواست کميسيون موارد خاي دانشجویان در دانشگاه حكيم سبزواري  هزینه مقرر شد جهت بررسي  -1

 بررسي درخواست کميسيون موارد خاي استان اخذ شود. درصد هزینه مصوب 75اي برابر 

بار در (رم در دانشگاه حكيم  2صدور گواهي اشتاال به (حصيل دانشجو بي  از مقرر شد جهت  -2

 ریال هزینه اخذ شود. 50.000سبزواري  

  

جازه ارائه آیين نامه آموزشي جدید دوره کارشناسي در خصوي ا 5به منمور اجرایي نمودن (بصره ي ماده  3

درصد از واحدهاي دوره (حصيلي به صورت الكترونيكي يمجازي  مشروط بر (وليد محتواي الكترونيكي  10

  



درس ها  مقرر شد مسئوليت (وليد محتواي الكترونيكي دروس عمومي و پایه گروه هاي آموزشي که 

آموزش هاي آزاد و  بيشترین مخاطخ دانشجویي را دارند از (اریخ (صویخ این مصوبه بر عهده مرکز

 الكترونيكي دانشگاه گذاشته شود.

جهت حل مشكل دانشجویان و کمك به فراغت از (حصيل ایشان  برگزاري (رم (ابستاني با شرایط زیر به  4

(صویخ رسيد و مقرر شد (مامي دانشكده ها در این چهارچوب همكاري الزم را با معاونت آموزشي 

 دانشگاه به عمل آورند:

 دروس عمومي براي (مامي دانشجویان دانشگاه به صورت حضوري قابل ارائه مي باشد.الف  

ب  در صور(يكه دانشجو با اخذ واحدهاي دوره (ابستاني فارغ التحصيل شود مي (واند دروس عمومي و 

 اختصاصي را به صورت غير حضوري در قالخ معرفي به استاد انتخاب واحد نماید.

به صورت حضوري و غير حضوري مشروط به موافقت گروه آموزشي  براي ج  دروس پایه کارشناسي 

 (مامي دانشجویان دانشگاه قابل ارائه مي باشد.

د  دروس (خصصي به صورت غير حضوري  مشروط به موافقت گروه آموزشي  براي دانشجویاني ارائه 

 93-94پایان نيمسال دوم  (ا -2با اخذ دروس دوره (ابستان فارغ التحصيل مي شوند   -1خواهد شد که: 

 واحد درسي برایشان باقيمانده است. 30(عداد 

   دانشجویان مهمان از سایر دانشگاه ها مي (وانند در دوره حضوري یا غير حضوري ثبت نام نمایند.ه

 

  

 : خالصه مذاکرات 
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 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 478 ي جلسه:شماره

 دفتر دانشکده علوم پایه مکان:

 8-10ساعت: 

 25/3/94تاریخ جلسه: 

 ساعت 2: مدت
 

 ـ اعضاي شورا :1
دکتر کيذوري   -5شهرام بهرامي       دکتر -4 دکتر سيروس سالمي     -3      مهدي زعفرانيه دکتر -2       بهمن کروجيدکتر   -1
   يني زهرا مختاري حس دکتر -9مهيارعلوي مقدم     دکتر -8 حجت االسالم رزم خواه         -7   بهرام سياوش پور    دکتر  -6
      دکتر محمدرضا حامدي نيا -13دکتر غالمرضا (دین        -12       بقایي نژاد دکتر مجيد  -11        مهدي ضيائيآقاي  -10
 دکتر اسكندر رستگار   -17   دکتر غالمرضا  مقدسي  -16دکتر حاجي پور            -15دکتر غالمرضا ابراهيمي       -14

 جلسه:اخیرو با ت اعضاي غایب 

 آقاي مهدي شمس آبادي -2دکتر حسن صيانتي       -11

 

 دستور جلسه  -2

 
 

  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

درخواست دانشكده جارافيا در خصوي ایجاد رشته زمين شناسي در مقط  کارشناسي مطرح و پس از  1

شناسي به صورت کاربردي و بين رشته اي دنبال شود بحث و بررسي موضوع مقرر شد ایجاد رشته زمين 

و دانشكده هاي جارافيا  نفت  فني مهندسي و علوم پایه در جلسه آینده شورا پيشنهاد خود را در این باره 

 ارائه نمایند.

  

 به شرح زیر به (صویخ رسيد: 93-94(قویم آموزشي (ابستاني  2

 تیرماه 24اردیبهشت لغایت چهارشنبه  19شنبه                     ثبت نام دانشجویان:                      

 تیرماه 12تیرماه لغایت جمعه 6شنبه                              ثبت دروس (وسط دانشكده ها:

 تیرماه 24تیرماه لغایت چهارشنبه  13شنبه                :     دانشكده ها(وسط نتخاب واحد و (ایيد ا

 تیرماه 20شنبه ها:                                             شروع کالس 

 تیرماه 30و  29دوشنبه و سه شنبه         :                                      حذال واضافه

 مردادماه 30مرداد لغایت جمعه  27سه شنبه :                               حذال (كدرس ياضطراري 

 94مرداد ماه  28چهارشنبه                                             پایان کالسها:

  



 4/6/94شنبه چهار لغایت 31/5/94 شنبه:                                                امتحانات

 روز پس از هر امتحان 10      :                 ثبت و(ائيد نمرات (وسط اسا(يد

 به شرح زیر به (صویخ رسيد: 94-95مسال اول (قویم آموزشي ني 3

 شهریور 6مرداد ماه لاایت جمعه  24شنبه                               ثبت دروس (وسط دانشكده ها:

 شهریور 13شهریورماه لاایت جمعه  7شنبه                 :     پي  انتخاب واحد و (ایيد دانشكده ها

 شهریورماه  14شنبه  :      و ماقبل  91ورودي طریم سامانه يانتخاب واحد از 

 شهریورماه  15شنبه  :               یك 92انتخاب واحد از طریم سامانه يورودي 

 شهریورماه  16دوشنبه  :                93انتخاب واحد از طریم سامانه يورودي 

 شهریورماه  17سه شنبه   :          انتخاب واحد از طریم سامانه ي(مام ورودي ها

 شهریورماه  25چهارشنبه         رف  اشكال انتخاب واحد حضوري:                 

 شهریورماه 28شنبه شروع کالس ها:                                            

 مهرماه 1شهریور لاایت چهارشنبه  31سه شنبه         :                                      حذال واضافه

 مهر ماه 22مهر ماه و چهارشنبه  21انتخاب واحد ویژه:                                        سه شنبه 

 دي ماه 2دي لاایت چهارشنبه  1سه شنبه :                               حذال (كدرس ياضطراري 

 دي ماه 16رشنبه چها                                      پایان کالسها:        

 1/11/94لاایت پنجشنبه  19/10/94شنبه :                                                 امتحانات

 اول بهمن ماه براي دروس آزمایشگاهي -روز پس از هر امتحان نمري 10:            ثبت و(ائيد نمرات (وسط اسا(يد

  

 زیر به (صویخ رسيد:به شرح  94-95(قویم آموزشي نيمسال دوم  4

 بهمن ماه 2دي ماه لاایت جمعه  12شنبه                               ثبت دروس (وسط دانشكده ها:

 بهمن ماه 9بهمن ماه لاایت جمعه  3شنبه                 :     پي  انتخاب واحد و (ایيد دانشكده ها

 بهمن ماه 10شنبه   :     و ماقبل  91طریم سامانه يورودي انتخاب واحد از 

 بهمن ماه 11یكشنبه  :                92انتخاب واحد از طریم سامانه يورودي 

 بهمن ماه 12دوشنبه  :                93انتخاب واحد از طریم سامانه يورودي 

 بهمن ماه 13سه شنبه :                94انتخاب واحد از طریم سامانه يورودي 

 بهمن ماه 14چهارشنبه  :          م سامانه ي(مام ورودي هاانتخاب واحد از طری

 بهمن ماه 14چهارشنبه        رف  اشكال انتخاب واحد حضوري:                 

 بهمن ماه 17شنبه شروع کالس ها:                                            

 بهمن ماه 21بهمن  و چهارشنبه  20سه شنبه         :                                      حذال واضافه

 بهمن ماه 29بهمن لاایت چهارشنبه  24شنبه          کنترل و حذال دروس:                           

 اسفند 12اسفند لاایت چهارشنبه  11انتخاب واحد ویژه:                                        سه شنبه 

 95خردادماه  5خرداد لاایت چهارشنبه  4سه شنبه                            : حذال (كدرس ياضطراري 

  



 95خرداد ماه  19چهارشنبه                                     پایان کالسها:        

 95(يرماه  3خردادماه لاایت پنجشنبه  22شنبه  :                                                امتحانات

 سوم (يرماه براي دروس آزمایشگاهي -روز پس از هر امتحان نمري 10:        بت و(ائيد نمرات (وسط اسا(يدث

مجدداً مورد بررسي قرار گرفت و ضمن (اکيد بر لزوم ارائه دروس  93-94شيوه برگزاري (رم (ابستاني  5

در ارائه دروس براي دانشجویان  براي دانشجویان در آستانه فارغ التحصيلي و اختيار گروه هاي آموزشي

غير فارغ التحصيل  پردیس دانشگاه به عنوان محل برگزاري کالس ها (عيين شد و ریاست پردیس  آقاي 

دکتر حاجي پور  قول هرگونه همكاري در این خصوي را دادند. در پایان مجدداً عدم امكان مهمان نمودن 

 ر دوره (ابستان مورد (اکيد قرار گرفت.دانشجویان دانشگاه حكيم به سایر دانشگاه ها د

  

درخواست افزای  سقف حم التدریس (عدادي از اسا(يد گروه هاي آموزشي مطرح و مقرر شد فهرستي از  6

موارد مورد نياز دانشكده ها به معاون آموزشي و (حصيالت (كميلي ارسال (ا ليست نهایي جهت ارائه به 

اً مقرر شد مجوز افزای  سقف براي اسا(يدي صادر شود که برنامه ریاست محترم دانشگاه (هيه شود. ضمن

 ساعت (دریس داشته باشند. 6روز و هر روز حداکثر  5هفتگي ایشان در 

  

 : خالصه مذاکرات 

 

 

 دستور کار جلسه ي آینده :

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                     بهمن کروجیدکتر  -377
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 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                                       دکتر شهرام بهرامی -380

 ات وعلوم انسانیرئیس دانشکده ادبی   مهیار علوي مقدمدکتر  -381

 رئیس دانشکده هنر و معماري    بهرام  سیاوش پور دکتر  -382

 رئیس دانشکده علوم پایه                    دکتر اسکندر رستگار -383

 رئیس دانشکده الهیات                     دکتر حسن صیانتی -384

 ه نفت و پتروشیمیرئیس دانشکد                   حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -385

 رئیس دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر   دکتر غالمرضا مقدسی   -386

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                    بقایی نژاد مجید  دکتر -387

 عارف اسالمیمدیر گروه م                     رزم خواه        حجت االسالم والمسلمین   -388

 مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی   امیر حسین کیذوريدکتر  -389

 عضو شوراي آموزشی                                                     سیروس سالمیدکتر  -390



 رئیس دانشکده فنی و مهندسی    دکتر تدین فر  -391

 ازيمدیر دوره هاي آزاد و مج                    آقاي مهدي شمس  آبادي  -392

 عضو شوراي آموزشی                                            دکتر غالمرضا ابراهیمی -393

 معاون مدیریت آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی  -394

 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 479 ي جلسه:شماره

 س سازمان مرکزيسالن کنفران مکان:

 8-10ساعت: 

 6/7/94تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
دکتر کيذوري   -5شهرام بهرامي       دکتر -4 دکتر سيروس سالمي     -3      مهدي زعفرانيه دکتر -2       بهمن کروجيدکتر   -1
آقاي  -10   زهرا مختاري حسيني  دکتر -9لوي مقدم     مهيارعدکتر -8دکتر حسن صيانتي  -7   بهرام سياوش پور    دکتر  -6

دکتر  -14      دکتر محمدرضا حامدي نيا -13دکتر غالمرضا (دین        -12       بقایي نژاد دکتر مجيد  -11        مهدي ضيائي
آقاي مهدي  -18 دکتر اسكندر رستگار   -17   دکتر غالمرضا  مقدسي  -16دکتر حاجي پور            -15غالمرضا ابراهيمي      

 شمس آبادي

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

 حجت االسالم رزم خواه -12

 

 دستور جلسه  -2

 
 

  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

انشگاه پيشنهاد معاون محترم آموزشي مبني بر افزای  یك (بصره به الحاقيه هاي مصوب شوراي آموزشي د 1

  در خصوي معادل سازي و 1393آیين نامه جدید دوره کارشناسي ي 28حكيم سبزواري بر اجراي ماده 

 پذیرش نمرات مطرح و یك (بصره به شرح زیر به (صویخ رسيد:

دروسی را که دانشجو  12تا  10گروه های آموزشی در دانشگاه حکیم سبزواری مجاز هستند نمرات  :1تبصره

مهمانی، انتقالی، تغییر رشته و انتقال توام با تغییر  انشگاه گذرانده است در تمام موارد اعم از قبالّ در همین د

 بپذیرند. رشته

  



با عنایت به (ايير سرفصل دروس رشته شيمي پيشنهاد گروه شيمي مبني بر ارائه دروس بر مبناي سرفصل  2

موافقت قرار گرفت. ضمناً پيشنهاد دوم و پس از آن مورد  93جدید براي دانشجویان شيمي محض ورودي 

گروه شيمي مبني بر ارائه ي دروس سرفصل جدید براي دانشجویان شيمي دارویي نيز مطرح و مقرر شد از 

و پس از آن استفاده  93جدول دروس پایه و الزامي شيمي محض براي دانشجویان شيمي دارویي ورودي 

 گرای  دارویي اعمال نگردد.  شده اما (اييري در دروس اختصاصي و اختياري 

  

سا(يد              3 شد ا سا(يد مطرح و مقرر  سط ا سي (و شخص براي جبران غيبت کال ضوع (عيين بازه زماني م مو

شكده ها       3حداکثر  سي از ادارات آموزش دان هفته پس از دریافت برگه اخطار مكتوب مبني بر غيبت کال

هفته قابل قبول   3س هاي جبراني پس از فرصننت برگزاري کالس جبراني داشننته باشننند و گزارش کال 

 نخواهد بود.

  

درخواست حوزه مدیریت آموزشي مبني بر صدور کارنامه به زبان انگليسي در (مام مقاط  و در قبال اخذ  4

هزینه  مطرح و پس از بررسي موضوع  ضمن (ایيد مقرر شد پيشنهادات مالي مورد نمر از سوي معاونت 

انشگاه منعكس (ا پس از (ایيد ارقام مالي جهت اعالم عناوین دروس به زبان آموزشي به حوزه ریاست د

 انگليسي به دانشكده ها و گروه هاي آموزشي ابالغ گردد.

  

ضرورت کاربردي          5 شته علوم کامپيو(ر مطرح و با عنایت به  ضي مبني بر ایجاد ر شكده ریا ست دان درخوا

 ر مقط  کارشناسي موافقت شد.کردن رشته ها با درخواست ایجاد رشته مذکور د

  

نفر مطرح و با  20با ظرفيت  2و  1درخواست دانشكده ادبيات مبني بر ارائه دروس بيان شفاهي داستان  6

 (وجه به نوع سرفصل و نوع روش (دریس الزم براي پوش  سرفصل با این درخواست موافقت شد.

  

لتدریس خانم مهناز دولت آبادي و آقاي احمد درخواست دانشكده معماري مبني بر افزای  سقف حم ا 7

ساعت افزای  حم التدریس نامبردگان با (وجه به دالیل مطروحه دانشكده موافقت  2پورمختار مطرح و با 

 شد.

  

درخواست دانشكده نفت مبني بر افزای  سهميه جذب عضو هيات علمي پيماني جدید به دو نفر مطرح و  8

 با این درخواست مخالفت شد.

  

 : خالصه مذاکرات 

 

 

 دستور کار جلسه ي آینده :
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 رئیس دانشکده نفت و پتروشیمی                   حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -403

 رئیس دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر   دکتر غالمرضا مقدسی   -404

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                    بقایی نژاد مجید  دکتر -405

 مدیر گروه معارف اسالمی                     رزم خواه        حجت االسالم والمسلمین   -406

 مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی   امیر حسین کیذوريدکتر  -407

 عضو شوراي آموزشی                                                     سیروس سالمیدکتر  -408

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی    دکتر تدین فر  -409

 مدیر دوره هاي آزاد و مجازي                    آقاي مهدي شمس  آبادي  -410

 عضو شوراي آموزشی                                            دکتر غالمرضا ابراهیمی -411

 آموزشی معاون مدیریت   آقاي سید مهدي ضیایی  -412

 

 

 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 480 ي جلسه:شماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزي مکان:

 8-10ساعت: 

 16/9/94تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
دکتر کيذوري   -5شهرام بهرامي       دکتر -4     دکتر اسكندر رستگار    -3       همهدي زعفراني دکتر -2      بهمن کروجيدکتر   -1
آقاي  -10   زهرا مختاري حسيني  دکتر -9مهيارعلوي مقدم   دکتر -8دکتر حسن صيانتي     -7بهرام سياوش پور    دکتر  -6

دکتر  -14دکتر سيد عليرضا حسيني     -13      ادکتر محمدرضا حامدي ني -12  بقایي نژاد دکتر مجيد  -11    مهدي ضيائي
 غالمرضا  مقدسي

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

دکتر  -5دکتر غالمرضا (دین   -4   آقاي مهدي شمس آبادي -3دکتر سيروس سالمي    -2  حجت االسالم رزم خواه -13

 غالمرضا ابراهيمي
 



 دستور جلسه  -2

دانشجو را تبریک گفتند و از کلیه مدیران و مسئولین دانشگاه خواستند به مطالبات به حق  در ابتدای جلسه آقای دکتر کروجی روز

آموزشی دانشجویان در راستای تکریم ارباب رجوع و رعایت قوانین و مقررات آموزشی توجه جدی نمایند. ایشان ضمناً بر بر لزوم برنامه 

 روز تاکید مجدد نمودند.نویسی در تمام ایام هفته و توزیع ساعات کالسی در طول 
 

  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

بعدالظهر با عنایت به مصادف شدن ایام  13از ساعت  94-95پیشنهاد برگزاری امتحانات عصر نیمسال دوم  1

 امتحانات با ماه مبارك رمضان مطرح و پس از بررسی موضوع به تصویب رسید.
  

هر نيمسال  14الي  12نجام ارزشيابي کيفيت (دریس اسا(يد (وسط دانشجویان در هفته هاي پيشنهاد ا 2

(حصيلي مطرح و پس از بحث و بررسي موضوع مقرر شد به دفتر نمارت و ارزشيابي دانشگاه ابالغ شود 

 اید.هر نيمسال (حصيلي را فراهم نم 15الي  13(ا از این پس مقدمات برگزاري ارزشيابي در هفته هاي 

  

محورهاي پيشننهادي وزارت علوم (حقيقات و فناوري در راسنتاي اسنالمي شندن دانشنگاه ها در حوزه        3

آموزشنني قرائت شنند و پس از بحث و بررسنني موضننوع موارد زیر جهت ابالغ به حوزه ریاسننت جهت  

 بررسي نهایي به (ایيد رسيد:

عاصننر و بهره گيري از دسننتاورد آنها در  (اریخي و م-معرفي مواریث و مفاخر دیني  علمي و فرهنگي -1

 (دوین برنامه ها و متون درسي

 حفظ حدود  آداب و موازین شرعي و کاه  اختالط در برنامه ها و فضاهاي آموزشي -2

 انجام پای  و ارزیابي کيفيت و کارآمدي برنامه هاي آموزشي -3

 هابه عنوان هيات علمي دانشگاهرایط نخبگان واجد شبخشي به جذب استعدادهاي درخشان واولویت  -4

 هدایت و حمایت از پایان نامه هاي مر(بط با (جربيات انقالب اسالمي و دفاع مقدس -5

 ایجاد زمينه (حصيل دانشجویان خارجي در دانشگاه هاي واجد شرایط کشور -6

  

واحد  130يبر اساس مصوبه سال گذشته معاونت آموزشي وزارت متبوع در خصوي اجبار در رعایت کف  4

واحد درسي  در ارائه دروس مقط  کارشناسي مقرر شد گروه هاي آموزشي آخرین  140درسي  و سقف ي

 جدول (رم بندي خود را با رعایت این بخ  نامه به حوزه مدیریت آموزشي دانشگاه ارسال نمایند.

  

دروس حل (مرین مقرر شد   با عنایت به بازنگري سرفصل هاي مقط  کارشناسي رشته برق و نياز به ارائه      5

از فصل اول سرفصل نيازهاي خود را طي یك صور(جلسه اعالم (ا         2ابتدا گروه آموزشي برق مطابم بند  

 نسبت به (عریف کد و ارائه دروس اقدام گردد.

  

شنایي با آیين نامه انمباطي و            -6 صوي برگزاري کارگاه آ شگاه در خ شي دان شنهاد حوزه مدیریت آموز پي

ساني که به عنوان عوامل اجرایي آزمون ها فعاليت       (خلفات  شنا شرح وظایف مر(بط ویژه کار امتحاني و 

  



مي کنند مطرح و ضننمن (صننویخ مقرر شنند جهت اجرا به هيات اجرایي کارکنان غير هيات علمي ابالغ  

 گردد.

 : خالصه مذاکرات 

 

 

 دستور کار جلسه ي آینده :

 

 امضاء اعضاي  جلسه:
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 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                    بقایی نژاد مجید  دکتر -423

 مدیر گروه معارف اسالمی                     رزم خواه        ین  حجت االسالم والمسلم -424

 مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی   امیر حسین کیذوريدکتر  -425

 عضو شوراي آموزشی                                                     سیروس سالمیدکتر  -426

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی    دکتر تدین فر  -427
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 عضو شوراي آموزشی                                            دکتر غالمرضا ابراهیمی -429
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 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 آموزشی  دانشگاه شوراي  عنوان جلسه: 

 481  ي جلسه:شماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزي مکان:

 8-10ساعت: 

 16/9/94تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
دکتر کيذوري   -5شهرام بهرامي       دکتر -4     دکتر اسكندر رستگار    -3       مهدي زعفرانيه دکتر -2      بهمن کروجيدکتر   -1
آقاي  -10   زهرا مختاري حسيني  دکتر -9مهيارعلوي مقدم   دکتر -8دکتر حسن صيانتي     -7بهرام سياوش پور    دکتر  -6

دکتر  -14دکتر سيد عليرضا حسيني     -13      دکتر محمدرضا حامدي نيا -12  بقایي نژاد دکتر مجيد  -11    مهدي ضيائي
 غالمرضا  مقدسي

 جلسه:رو با تاخی اعضاي غایب 

دکتر  -5دکتر غالمرضا (دین   -4   آقاي مهدي شمس آبادي -3دکتر سيروس سالمي    -2  حجت االسالم رزم خواه -14

 غالمرضا ابراهيمي
 

 دستور جلسه  -2

 
 

  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

شگاه و اختالل طوالنی مدت در روند با عنایت به بروز مشکالت عمده و عدیده در سامانه آموزشی دان 1

انتخاب واحد دانشجویان و اعالم نارضایتی گسترده از سوی دانشکده ها مقرر شد پیشنهاد تغییر هرچه سریع 

 تر سامانه آموزش دانشگاه با یک سامانه کارامد و به روز به شورای دانشگاه ارائه گردد.

  

دریس دو نفر از اعضاي گروه به صورت غير بومي مطرح درخواست گروه فيزیك مبني بر محاسبه حم الت 2

و با (وجه به عدم صدور حكم استخدامي نامبردگان و مباحث مطروحه  ضمن موافقت مقرر شد چنانچه 

 دانشكده ها مورد مشابهي دارند جهت اعالم نمر به معاونت آموزشي اعالم نمایند.

  

   از دستور کار شوراي آموزشي خارج شد. درخواست اخذ شهریه از فرایندهاي آموزشي فعال 3

   درخواست دانشکده تربیت بدنی مبنی بر کاهش ضریب غیبت کالسی مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت. 4

يسنننج  از دور  در مقط  کارشننناسنني مطرح و با (وجه به حذال   GISدرخواسننت راه اندازي رشننته  5

 فيا موافقت شد.ظرفيت ژئومورفولوژي با درخواست دانشكده جارا
  



ستفاده از امكان     -6 صوي نحوه ا شگاه هاي دیگر "در خ صور(ي با      "مهمان (ك درس در دان شد در  مقرر 

مهمان (كدرس دانشجویان کارشناسي موافقت به عمل آید که دانشجو با اخذ یك عنوان درسي ارائه نشده  

 فيایي واحدي باشند.در دانشگاه اصلي فارغ التحصيل شود و دو دانشگاه در منطقه جارا

  

 : خالصه مذاکرات 

 

 

 دستور کار جلسه ي آینده :

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                     بهمن کروجیدکتر  -431

 مدیر آموزشی    مهدي زعفرانیه         دکتر  -432

 ئیس دانشکده تربیت بدنیر                                     حامدي نیادکتر محمدرضا  -433

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                                       دکتر شهرام بهرامی -434

 رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی   مهیار علوي مقدمدکتر  -435

 رئیس دانشکده هنر و معماري    بهرام  سیاوش پور دکتر  -436

 رئیس دانشکده علوم پایه                    دکتر اسکندر رستگار -437

 رئیس دانشکده الهیات                     دکتر حسن صیانتی -438

 رئیس دانشکده نفت و پتروشیمی                   حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -439

 رئیس دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر   دکتر غالمرضا مقدسی   -440

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                    بقایی نژاد مجید  دکتر -441

 مدیر گروه معارف اسالمی                     رزم خواه        حجت االسالم والمسلمین   -442

 مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی   امیر حسین کیذوريدکتر  -443

 عضو شوراي آموزشی                                                     سیروس سالمیدکتر  -444

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی    دکتر تدین فر  -445

 مدیر دوره هاي آزاد و مجازي                    آقاي مهدي شمس  آبادي  -446

 عضو شوراي آموزشی                                            دکتر غالمرضا ابراهیمی -447

 معاون مدیریت آموزشی   اییآقاي سید مهدي ضی  -448

 

 

 

 

 



 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 482  ي جلسه:شماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزي مکان:

 8-10ساعت: 

 24/12/94تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
دکتر  -5        دکتر سيروس سالمي -4     دکتر اسكندر رستگار    -3       مهدي زعفرانيه دکتر -2      بهمن کروجيدکتر   -1

   زهرا مختاري حسيني  دکتر -9مهيارعلوي مقدم   دکتر -8دکتر حسن صيانتي     -7بهرام سياوش پور    دکتر  -6غالمرضا (دین       
 دکتر محمدرضا حامدي نيا -12  نژاد بقایي دکتر مجيد  -11    مهدي ضيائيآقاي  -10

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

   آقاي مهدي شمس آبادي -4  دکتر کيذوري               -3 حجت االسالم رزم خواه          -2شهرام بهرامي       دکتر -1

 دکتر غالمرضا  مقدسي -6    دکتر غالمرضا ابراهيمي -5
 

 دستور جلسه  -2

 
 

  ت جلسه:ـ مصوبا3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

مورد بررسی و  1395ظرفیت های پیشنهادی گروه های آموزشی در مقطع کارشناسی جهت مهر و بهمن ماه  1

 20درصد روزانه و  80اصالحات الزم قرار گرفت و مقرر شد جدول ظرفیت دوره کارشناسی بر مبنای 

 ه گردد.درصد شبانه به شورای دانشگاه ارائ

  

با عنایت به در پیش بودن هفته آموزش و لزوم برنامه ریزی جهت برگزاری هر چه بهتر مراسم این هفته،  2

 موارد زیر در شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید:

 از هر دانشکده یک نفر تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشکده ها با توجه به شاخص های زیر  -1

 و عدم مشکل انضباطی در دوره کارشناسیواحد درسی و کسب معدل برتر  115 قلالف( گذراندن حدا

 ب( شرکت در المپیادهای علمی و کسب رتبه منطقه ای یا کشوری در دوره کارشناسی

 در سطح منطقه یا کشور علمی ج( تقدیر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی حائز رتبه های برتر

 با توجه به شاخص های زیرتقدیر از همکاران هیات علمی   -2 

  الف( کسب ارزشیابی دانشجویی برتر، توسط دانشجویان جاری و فارغ التحصیل در یکسال گذشته

 حضور موثر و تمام وقت و شرکت در شوراهای مختلف دانشکده با تایید ریاست دانشکده ب(

 ج( همکاری با انجمن های علمی دانشجویی

  



 شرکت در مسابقات علمی دانشجویی د( همکاری با تیمهای دانشجویی جهت

 ه( نظم و انضباط آموزشی با تایید ریاست دانشکده

تقدیر از دو نفر از روسای آموزش و سه نفر از کارشناسان آموزشی دانشکده ها با توجه به شاخص های   -3

 زیر

 الف( کسب نظر از حوزه معاونت آموزشی جهت بررسی عملکرد یکسال گذشته

 است دانشکده جهت اعالم میزان رضایتمندیب( کسب نظر از ری

 ج( شرکت در کار گاه های آموزشی

 تقدیر از دو نفر از همکاران حوزه معاونت آموزشی با نظر معاون آموزشی  -4

 : خالصه مذاکرات 

 

 دستور کار جلسه ي آینده :

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 تحصیالت تکمیلیمعاون آموزشی و                     بهمن کروجیدکتر  -449

 مدیر آموزشی    مهدي زعفرانیه         دکتر  -450

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                     حامدي نیادکتر محمدرضا  -451

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                                       دکتر شهرام بهرامی -452

 یس دانشکده ادبیات وعلوم انسانیرئ   مهیار علوي مقدمدکتر  -453

 رئیس دانشکده هنر و معماري    بهرام  سیاوش پور دکتر  -454

 رئیس دانشکده علوم پایه                    دکتر اسکندر رستگار -455

 رئیس دانشکده الهیات                     دکتر حسن صیانتی -456

 رئیس دانشکده نفت و پتروشیمی                   حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -457

 رئیس دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر   دکتر غالمرضا مقدسی   -458

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                    بقایی نژاد مجید  دکتر -459

 مدیر گروه معارف اسالمی                     رزم خواه        حجت االسالم والمسلمین   -460

 مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی   امیر حسین کیذوريدکتر  -461

 عضو شوراي آموزشی                                                     سیروس سالمیدکتر  -462

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی    دکتر تدین فر  -463

 ه هاي آزاد و مجازيمدیر دور                    آقاي مهدي شمس  آبادي  -464

 عضو شوراي آموزشی                                            دکتر غالمرضا ابراهیمی -465

 معاون مدیریت آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی  -466



 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 483  ي جلسه:شماره

 دفتر دانشکده علوم پایه کان:م

 8-10ساعت: 

 13/2/95تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
دکتر  -5        دکتر سيروس سالمي -4     دکتر اسكندر رستگار    -3       مهدي زعفرانيه دکتر -2      بهمن کروجيدکتر   -1

زهرا مختاري  دکتر -9مهيار علوي مقدم    دکتر -8دکتر کيذوري        -7    دکتر غالمرضا ابراهيمي -6      غالمرضا  مقدسي
 دکتر حسيني کاخك  -13     شهرام بهرامي دکتر -12  بقایي نژاد دکتر مجيد  -11    مهدي ضيائيآقاي  -10   حسيني 

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

 بهرام سياوش پور    دکتر  -3تر حسن صيانتي       دک -2دکتر غالمرضا (دین     -1اعضاي داراي (اخير در حضور: 

 آقاي مهدي شمس آبادي -3 حجت االسالم رزم خواه          -2          دکتر محمدرضا حامدي نيا -1اعضاي غایخ جلسه: 
 

 دستور جلسه  -2

 
 

  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

کمك به فراغت از (حصيل ایشان  برگزاري (رم (ابستاني با شرایط زیر به جهت حل مشكل دانشجویان و  1

(صویخ رسيد و مقرر شد (مامي دانشكده ها در این چهارچوب همكاري الزم را با معاونت آموزشي 

 دانشگاه به عمل آورند:

 الف  دروس عمومي براي (مامي دانشجویان دانشگاه به صورت حضوري قابل ارائه مي باشد.

ر صور(يكه دانشجو با اخذ واحدهاي دوره (ابستاني فارغ التحصيل شود مي (واند دروس عمومي و ب  د

عنوان  2اختصاصي را به صورت غير حضوري در قالخ معرفي به استاد انتخاب واحد نماید ي(ا سقف 

 درسي غير حضوري .

زشي  براي (مامي ج  دروس پایه و (خصصي کارشناسي به صورت حضوري مشروط به موافقت گروه آمو

 دانشجویان دانشگاه قابل ارائه مي باشد.

عنوان درسي غير حضوري  مشروط به موافقت گروه آموزشي  براي  2د  دروس (خصصي  (ا سقف 

 دانشجویان زیر قابل ارائه خواهد بود:

یان نيمسال دانشجویاني که (ا پا -2دانشجویاني که با اخذ دروس دوره (ابستان فارغ التحصيل مي شوند   -1

دانشجویاني که دروس (خصصي را یك بار  -3واحد درسي برایشان باقيمانده است   30(عداد  97-98دوم 

 افتاده باشند.

  



با (شخيص دانشگاه    دانشجویان مهمان از سایر دانشگاه ها مي (وانند در دوره حضوري یا غير حضوريه

 ثبت نام نمایند. مبدا

 به شرح ذیل به (صویخ رسيد: 1395-96و دوم سال (حصيلي  (قویم آموزشي نيمسال اول 2

 :95-96نيمسال اول 

 شهریور 5 لاایت مرداد 23                              ثبت دروس (وسط دانشكده ها:

 شهریور 12 لاایت شهریور 6                :     پي  انتخاب واحد و (ایيد دانشكده ها

   شهریور 13:      و ماقبل  92يورودي  طریم سامانهانتخاب واحد از 

 شهریور 14:                93انتخاب واحد از طریم سامانه يورودي 

 شهریور 15:                94انتخاب واحد از طریم سامانه يورودي 

 شهریور 16:           هاورودي همه انتخاب واحد از طریم سامانه ي

 شهریور 17                     رف  اشكال انتخاب واحد حضوري:   

 شهریور 27شروع کالس ها:                                             

 مهر 7مهر ماه لاایت  6          :                                     حذال واضافه

 مهر 14مهر ماه لاایت  5          کنترل و حذال دروس:                           

 مهر ماه 28انتخاب واحد ویژه:                                         (ا 

 دي ماه 5و  4:                               حذال (كدرس ياضطراري 

 دي ماه 15                                       پایان کالسها:        

 بهمن ماه 3دي ماه لاایت  18          :                                         امتحانات

 روز پس از هر امتحان 10          :                 (ائيد نمرات (وسط اسا(يد ثبت و

 :95-96نيمسال دوم 

 بهمن 2 لاایت دي 11                              ثبت دروس (وسط دانشكده ها:

 بهمن 8 لاایت بهمن 2                :     پي  انتخاب واحد و (ایيد دانشكده ها

 بهمن 9:      و ماقبل  92طریم سامانه يورودي انتخاب واحد از 

 بهمن 10:                93انتخاب واحد از طریم سامانه يورودي 

 بهمن 11:                94انتخاب واحد از طریم سامانه يورودي 

 بهمن 12       :         95انتخاب واحد از طریم سامانه يورودي 

 بهمن 13       :همه ورودي ها رف  اشكال انتخاب واحد حضوري

 بهمن 16شروع کالس ها:                                             

 بهمن 27بهمن لاایت  26          :                                     حذال واضافه

 اسفند 4بهمن لاایت  25               کنترل و حذال دروس:                      

 اسفند 18انتخاب واحد ویژه:                                         (ا 

  



 خرداد ماه 7و  6:                               حذال (كدرس ياضطراري 

 خرداد ماه 17                                       پایان کالسها:        

 (ير ماه 5خرداد لاایت  20                                                   :امتحانات

 روز پس از هر امتحان 10          :                 (ائيد نمرات (وسط اسا(يد ثبت و

 : خالصه مذاکرات 

 

 دستور کار جلسه ي آینده :

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                     بهمن کروجیدکتر  -467

 مدیر آموزشی    مهدي زعفرانیه         دکتر  -468

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                     حامدي نیادکتر محمدرضا  -469

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                                       دکتر شهرام بهرامی -470

 رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی   یار علوي مقدممهدکتر  -471

 رئیس دانشکده هنر و معماري    بهرام  سیاوش پور دکتر  -472

 رئیس دانشکده علوم پایه                    دکتر اسکندر رستگار -473

 رئیس دانشکده الهیات                     دکتر حسن صیانتی -474

 رئیس دانشکده نفت و پتروشیمی                      حسینی            مختاريزهرا خانم دکتر  -475

 رئیس دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر   دکتر غالمرضا مقدسی   -476

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                    بقایی نژاد مجید  دکتر -477

 مدیر گروه معارف اسالمی                      رزم خواه       حجت االسالم والمسلمین   -478

 مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی   امیر حسین کیذوريدکتر  -479

 عضو شوراي آموزشی                                                     سیروس سالمیدکتر  -480

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی    دکتر تدین فر  -481

 مدیر دوره هاي آزاد و مجازي                    آقاي مهدي شمس  آبادي  -482

 عضو شوراي آموزشی                                            دکتر غالمرضا ابراهیمی -483

 معاون مدیریت آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی  -484

 

 

 

 



 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 484  ي جلسه:ارهشم

 سالن کنفرانس ساختمان مرکزي مکان:

 8-10ساعت: 

 21/4/95تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
دکتر  -5        دکتر سيروس سالمي -4     دکتر اسكندر رستگار    -3       مهدي زعفرانيه دکتر -2      بهمن کروجيدکتر   -1

زهرا  دکتر -9مهيار علوي مقدم    دکتر -8دکتر غالمرضا (دین     -7واد جمال آبادي           آقاي ج -6     غالمرضا  مقدسي
 مهندس اباصلت عسگري  -12  بقایي نژاد دکتر مجيد  -11    مهدي ضيائيآقاي  -10   مختاري حسيني 

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

 دکتر حسن صيانتي -2           نيادکتر محمدرضا حامدي  -1اعضاي داراي (اخير در حضور: 

حجت االسالم رزم  -4  بهرام سياوش پور  دکتر  -3     دکتر غالمرضا ابراهيمي -2دکتر کيذوري        -1اعضاي غایخ جلسه: 

      شهرام بهرامي دکتر -6     آقاي مهدي شمس آبادي -5خواه      
 

 دستور جلسه  -2

 
 

  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  صوبهشرح م ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

واحد  2به ارزش  "مهار(هاي زندگي دانشجویي"موضوع بررسي  (صویخ و نحوه ارائه درس اختياري  1

مطرح و پس از بحث و بررسي (مام جوانخ امر مقرر شد دانشكده ادبيات و علوم انساني به عنوان دانشكده 

 ورت اختياري باشد.مجري و گروه علوم (ربيتي متولي ارائه این درس به ص

  

دانشکده جهت  10پردیس مجتمع اداری و آموزشی به جای  3پیشنهاد دانشکده الهیات مبنی بر تشکیل  2
 بررسی بیشتر از دستور کار خارج شد.

  

در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات و شکایات دانشجویان در باب اوراق امتحانی خود، مقرر شد فرم  3
ر طراحی و در اختیار دانشکده ها قرار گیرد. این فرم به گونه ای طراحی شود که اعتراض جدیدی به این منظو

دانشجو ابتدا توسط گروه آموزشی بررسی شده و در صورت عدم پاسخگویی مناسب گروه با تشخیص و تایید 
 رئیس دانشکده و دستور معاون آموزشی، جهت بازبینی ورقه به ریاست دانشکده عودت داده شود.

  

الحاقیه ماده "و مابعد، در بخش  1391آیین نامه جدید دوره کارشناسی  14ماده  2موضوع اصالح تبصره  4
 (حکیم سبزواری شورای آموزشی دانشگاه 476اعالم،  تایید و تجدید نظر  نمرات )مصوب جلسه   – 14

 در این خصوص شد: در جلسه مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید و جایگزین مصوبات قبلی "2تبصره 

  



به دلیل ارائه ندادن پروژه یا کار عملی از سوی  "ج"در صورت عدم اعالم نمرات دروس  بند :  2تبصره 

دانشجو در مهلت مقرر، برای درس مذکور نمره صفر منظور می شود و دانشجو ملزم است درس مورد نظر 

صرفاً  "ج"انچه عدم اعالم نمرات دروس بند را مجدداً در نیمسال بعد )بدون وقفه( انتخاب واحد نماید. چن

از سوی استاد درس باشد، نمره اعالم شده از سوی استاد برای دانشجو ثبت خواهد شد. در این صورت در 

مرحله اول به استاد درس تذکر کتبی داده می شود و در صورت تکرار، مطابق مصوبات شورای آموزشی 

 دانشگاه عمل خواهد شد.

ساماندهي امور آموزشي دانشجویان در حوزه معاونت آموزشي و جلوگيري از دوباره کاري و به منمور  5

(سری  در پاسخگویي  موضوع اخذ هزینه بابت بررسي مجدد یا چندباره برخي از درخواست ها  به شرح 

ست زیر مطرح و مورد (ایيد قرار گرفت و مقرر شد موارد جهت اعالم نمر و (صویخ نهایي به حوزه ریا

 محترم دانشگاه منعكس شود:

 (ومان. 5000بررسي فرم طرح مشكل آموزشي دانشجو براي بار دوم در همان (رم   -1

 (ومان. 5000بار در همان (رم   2صدور گواهي اشتاال به (حصيل دانشجو بي  از  -2

 (ومان. 5000انجام انتخاب واحد ویژه به هر دليل در هر (رم   -3

 (ومان.  10.000به دليل عدم مراجعه   ثبت مرخصي دانشجو -4

 (ومان. 25000صدور کارنامه انگليسي با مهر دانشگاه   -5

 (ومان. 25000درخواست حذال (رم   -6

 (ومان. 5000انجام مكا(به (كراري و یا صدور کارنامه براي بار دوم در همان (رم   -7

  

 : خالصه مذاکرات 

 

 دستور کار جلسه ي آینده :

 

 اعضاي  جلسه:امضاء 

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                     بهمن کروجیدکتر  -485

 مدیر آموزشی    مهدي زعفرانیه         دکتر  -486

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                     حامدي نیادکتر محمدرضا  -487

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                                       دکتر شهرام بهرامی -488

 رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی   مهیار علوي مقدمدکتر  -489

 رئیس دانشکده هنر و معماري    بهرام  سیاوش پور دکتر  -490

 رئیس دانشکده علوم پایه                    دکتر اسکندر رستگار -491

 الهیاترئیس دانشکده                      دکتر حسن صیانتی -492



 رئیس دانشکده نفت و پتروشیمی                  حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -493

 رئیس دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر   دکتر غالمرضا مقدسی   -494

 مپیوتررئیس دانشکده مهندسی برق و کا                                                    بقایی نژاد مجید  دکتر -495

 مدیر گروه معارف اسالمی                     رزم خواه        حجت االسالم والمسلمین   -496

 مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی   امیر حسین کیذوريدکتر  -497

 عضو شوراي آموزشی                                                     سیروس سالمیدکتر  -498

 فنی و مهندسی رئیس دانشکده    دکتر تدین فر  -499

 مدیر دوره هاي آزاد و مجازي                    آقاي مهدي شمس  آبادي  -500

 عضو شوراي آموزشی                                            دکتر غالمرضا ابراهیمی -501

 معاون مدیریت آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی  -502

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 فرم:کد 

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 485  ي جلسه:شماره

 سالن کنفرانس ساختمان مرکزي مکان:

 8-10ساعت: 

 23/6/95تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
 -5        ميدکتر سيروس سال -4     دکتر اسكندر رستگار    -3عليرضا حسيني کاخكي     دکتر -2     بهمن کروجيدکتر   -1

زهرا  دکتر -9مهيار علوي مقدم    دکتر -8دکتر غالمرضا (دین     -7دکتر عليرضا حميدیان            -6     دکتر غالمرضا  مقدسي
 دکتر محمدرضا حامدي نيا -12          بقایي نژاد دکتر مجيد  -11دکتر بهرام سياوش پور        -10   مختاري حسيني 

 جلسه:با تاخیر و اعضاي غایب 

 اعضاي داراي (اخير در حضور:

آقاي مهدي شمس  -4     دکتر غالمرضا ابراهيمي -3دکتر کيذوري       -2         دکتر مهدي زعفرانيه -1اعضاي غایخ جلسه: 

 ضيائيآقاي مهدي  -6حجت االسالم رزم خواه       -5   آبادي
 

 دستور جلسه  -2

 
 



  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  مصوبه شرح ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در  7/6/95مورخ  117685/21/2موضوع نامه شماره  1
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی  30/5/95مورخ  18333/5/95خصوص پاسخ به استعالم نامه شماره 

نشجویان رشته علمی کاربردی معماری در مقطع دانشگاه حکیم سبزواری درباره عنوان فراغت از تحصیلی دا
مطرح شد و با عنایت به مفاد نامه شماره  1384و  1383کارشناسی ناپیوسته ورودی سال های 

مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در خصوص عنوان فارغ  7/6/95مورخ  117685/21/2
اغت از تحصیل ایشان مطابق لیست ارسالی از بخش التحصیلی این دسته از دانشجویان، مقرر شد عنوان فر

 خدمات ماشینی سازمان سنجش آموزش کشور اصالح گردد.

  

درخواست (حصيل همزمان آقاي محمد رسول واعمي کاخكي دانشجوي رشته مكا(رونيك در رشته  2

ن استعداد کارشناسي مهندسي الكترونيك مطرح و با (وجه به مفاد آیين نامه (حصيل همزمان دانشجویا

 درخشان در دو رشته کارشناسي  با درخواست ایشان موافقت شد.

  

نامه معاون آموزشی و دانشجویی وزارت متبوع مبنی بر اعالم نمرات دروس دانشجویان در تمام مقاطع  3
ر آیین نامه جدید کارشناسی د 14و الحاقیه ماده  14روزه مطرح و مجددا بر اجرای بند  10تحصیلی در بازه 

 خصوص بازه زمانی و نحوه اعالم نمرات تاکید شد.

  

درخواست دانشکده الهیات مبنی بر تعیین تکلیف برنامه درسی کارشناسی علوم قرآن و حدیث مطرح و مقرر  4

 شد گروه آموزشی مربوط مطابق سرفصل مربوط به ورودی خود اقدام نماید.
  

5    

 : خالصه مذاکرات 

 

 ینده :دستور کار جلسه ي آ

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                     بهمن کروجیدکتر  -503

 مدیر آموزشی    مهدي زعفرانیه         دکتر  -504

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                     حامدي نیادکتر محمدرضا  -505

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                    دکتر علیرضا حمیدیان                   -506

 رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی   مهیار علوي مقدمدکتر  -507

 رئیس دانشکده هنر و معماري    بهرام  سیاوش پور دکتر  -508

 رئیس دانشکده علوم پایه                    دکتر اسکندر رستگار -509



 رئیس دانشکده الهیات                     دکتر حسن صیانتی -510

 رئیس دانشکده نفت و پتروشیمی                   حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -511

 رئیس دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر   دکتر غالمرضا مقدسی   -512

 مهندسی برق و کامپیوتر رئیس دانشکده                                                    بقایی نژاد مجید  دکتر -513

 مدیر گروه معارف اسالمی                     رزم خواه        حجت االسالم والمسلمین   -514

 مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی   امیر حسین کیذوريدکتر  -515

 عضو شوراي آموزشی                                                     سیروس سالمیدکتر  -516

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی    دکتر تدین فر  -517

 مدیر دوره هاي آزاد و مجازي                    آقاي مهدي شمس  آبادي  -518

 عضو شوراي آموزشی                                            دکتر غالمرضا ابراهیمی -519

 معاون مدیریت آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی  -520

 

 

 

 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم: 

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 486  ي جلسه:شماره

 دفتر ریاست دانشکده علوم پایه مکان:

 8-10ساعت: 

 19/7/95تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
عليرضا  دکتر -5دکتر کيذوري          -4دکتر مهدي زعفرانيه        -3دکتر علي اصار مولوي        -2     بهمن کروجيدکتر   -1

دکتر عليرضا حميدیان            -9    دکتر حسن صيانتي -8        دکتر سيروس سالمي -7    دکتر اسكندر رستگار    -6حسيني کاخكي   
 -14سياوش پور        دکتر بهرام -13    زهرا مختاري حسيني دکتر -12   مهيار علوي مقدم دکتر -11   دکتر غالمرضا (دین -10

 آقاي رضا فرید نيا -17        آقاي مهدي شمس آبادي -16           دکتر محمدرضا حامدي نيا -15           دکتر مجيد بقایي نژاد

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

 اعضاي داراي (اخير در حضور:

 حجت االسالم رزم خواه -3     اهيميدکتر غالمرضا ابر -2دکتر غالمرضا مقدسي  -1اعضاي غایخ جلسه: 
 

 دستور جلسه  -2

 
 



  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

در خصوص نحوه ارائه دروس سرویسی از سوی دانشکده ها پس از اخذ نظرات دانشکده های ارائه کننده  1
آموزشی دانشگاه مبنی بر تعیین اساتید و  دروس و دانشکده های بهره بردار مجدداً بر مصوبات قبلی شورای

(اکيد شد و مقرر شد (مام مسائل مر(بط با ارائه درس از  ارائه دروس توسط دانشکده های سرویس دهنده

جمله پرداخت حم التدریس  پي  بيني محل برگزاري کالس و برگزاري امتحان نيز با دانشكده ارائه کننده 

 درس باشد.

  

  فرایند انتخاب واحد  ثبت نام 1395زشي دانشگاه در خصوي (قویم آموزشي سال گزارش مدیریت آمو 2

دانشجویان جدیدالورود  اصالح و ثبت دروس جدید  عدم انتخاب واحد با (داخل درسي  (ذکر به بعضي 

کارکنان ادارات آموزش دانشكده  افزای  سقف حم التدریس اسا(يد در چارچوب قانوني  ادغام یا حذال 

نفر و عدم پرداخت حم التدریس دروس کمتر از ظرفيت قانوني به اطالع  20ا ظرفيت کمتر از دروس ب

 اعضاي شوراي آموزشي دانشگاه رسيد.

  

 : خالصه مذاکرات 

 

 دستور کار جلسه ي آینده :

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                     بهمن کروجیدکتر  -521

 مدیر آموزشی    دي زعفرانیه        مه دکتر  -522

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                     حامدي نیادکتر محمدرضا  -523

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                  دکتر علیرضا حمیدیان                     -524

 م انسانیرئیس دانشکده ادبیات وعلو   مهیار علوي مقدمدکتر  -525

 رئیس دانشکده هنر و معماري    بهرام  سیاوش پور دکتر  -526

 رئیس دانشکده علوم پایه                    دکتر اسکندر رستگار -527

 رئیس دانشکده الهیات                     دکتر حسن صیانتی -528

 پتروشیمی رئیس دانشکده نفت و                   حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -529

 رئیس دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر   دکتر غالمرضا مقدسی   -530

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                    بقایی نژاد مجید  دکتر -531

 المیمدیر گروه معارف اس                     رزم خواه        حجت االسالم والمسلمین   -532

 مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی   امیر حسین کیذوريدکتر  -533



 عضو شوراي آموزشی                                                     سیروس سالمیدکتر  -534

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی    دکتر تدین فر  -535

 مدیر دوره هاي آزاد و مجازي                    آقاي مهدي شمس  آبادي  -536

 عضو شوراي آموزشی                                            ر غالمرضا ابراهیمیدکت -537

 معاون مدیریت آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی  -538

 

 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 487  ي جلسه:شماره

 ه علوم پایهدفتر ریاست دانشکد مکان:

 8-10ساعت: 

 17/8/95تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
 دکتر -5دکتر غالمرضا مقدسي      -4دکتر مهدي زعفرانيه        -3           دکتر مجيد بقایي نژاد -2     بهمن کروجيدکتر   -1

 -9دکتر عليرضا حميدیان        -8       بهرام سياوش پور دکتر -7       دکتر سيد علي اصار علوي -6       زهرا مختاري حسيني
    سيد مهدي ضيائي -10   مهيار علوي مقدم دکتر

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

 دکتر سيروس سالمي -2دکتر حسن صيانتي         -1 اعضاي داراي (اخير در حضور:

دکتر محمدرضا  -4حجت االسالم رزم خواه      -3     ا ابراهيميدکتر غالمرض -2دکتر کيذوري          -1اعضاي غایخ جلسه: 

    دکتر غالمرضا (دین -6    آقاي مهدي شمس آبادي -5       حامدي نيا
 

 دستور جلسه  -2

 
 

  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

، مطرح و مقرر 95هفته اول ورودی  2ی موضوع تعیین تکلیف برگزاری یا عدم برگزاری کالس های جبران 1
هفته کالس جبرانی توسط استاد درس برگزار شود و گزارش جبران  2شد برای این دسته از کالس ها 

 کالس در اختیار ادارات آموزش دانشکده قرار گیرد.

  

ن خصوص آخرین جدول سرفصل های جدید اعالم شده از سوی وزارت علوم مورد بررسی قرار گرفت و در ای 2
 مقرر شد برنامه ریزی های گروه های آموزشی از اولین ترم ممکن بر این اساس صورت گیرد.

  



سند چشم انداز دانشگاه حکیم سبزواری در حوزه معاونت آموزشی و امور آموزشی دانشکده ها مجددا مورد  3
زان تحقق یا پیگیری اهداف بررسی قرار گرفت و از دانشکده ها خواسته شد گزارش های خود را در زمینه می

 مطروحه به ویژه در موراد زیر به دفتر معاونت آموزشی دانشگاه ارائه نمایند:

 الف( توسعه و ارتقای آموزش های کارگاهی، آزمایشگاهی و عملی

 ب( ارتقای شاخص های آموزشی

 پ( به کارگیری فناوری های سخت افزاری آموزشی به روز در دانشکده ها

 امه های میان رشته ای از طریق همکاری بین دانشکده ایج( توسعه برن

 د( جذب اعضای هیات علمی در رشته های مورد نیاز در رابطه با فناوری های نوین

 ذ( نیاز سنجی و ایجاد رشته های مجازی

 ر( طراحی و به کارگیری روش های مناسب برای جذب دانشجویان نخبه

  

ت تعیین تکلیف بازه اعالم نمرات پروژه ای که در نیمسال تابستان درخواست تعدادی از دانشکده ها جه 4
انتخاب واحد شده اند مطرح و مقرر شد آخرین مهلت اعالم نمره درس پروژه در صورت انتخاب واحد در 
نیمسال تابستانی، روز پایانی نیمسال اول سال تحصیلی بعد باشد. ضمنا مقرر شد این مصوبه به انتهای بند 

 ( اضافه گردد.1393آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی )مصوب سال  14اقیه ماده ، الح"ج"

  

 : خالصه مذاکرات 

 

 دستور کار جلسه ي آینده :

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                     بهمن کروجیدکتر  -539

 مدیر آموزشی    مهدي زعفرانیه         دکتر  -540

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                     حامدي نیادرضا دکتر محم -541

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                  دکتر علیرضا حمیدیان                     -542

 رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی   مهیار علوي مقدمدکتر  -543

 شکده هنر و معماريرئیس دان    بهرام  سیاوش پور دکتر  -544

 رئیس دانشکده علوم پایه                    دکتر سید علی اصغر علوي -545

 رئیس دانشکده الهیات                     دکتر حسن صیانتی -546

 رئیس دانشکده نفت و پتروشیمی                   حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -547

 انشکده ریاضیات و علوم کامپیوتررئیس د   دکتر غالمرضا مقدسی   -548

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                    بقایی نژاد مجید  دکتر -549

 مدیر گروه معارف اسالمی                     رزم خواه        حجت االسالم والمسلمین   -550

 نظارت و ارزشیابیمدیر دفتر    امیر حسین کیذوريدکتر  -551



 عضو شوراي آموزشی                                                     سیروس سالمیدکتر  -552

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی   دکتر غالمرضا تدین فر  -553

 مدیر دوره هاي آزاد و مجازي                    آقاي مهدي شمس  آبادي  -554

 عضو شوراي آموزشی                                            دکتر غالمرضا ابراهیمی -555

 معاون مدیریت آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی  -556

 

 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 488  ي جلسه:شماره

 دفتر ریاست دانشکده علوم پایه مکان:

 8-10ساعت: 

 22/9/95ه: تاریخ جلس

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
زهرا  دکتر -5دکتر غالمرضا مقدسي      -4     دکتر مجيد بقایي نژاد -3دکتر مهدي زعفرانيه        -2     بهمن کروجيدکتر   -1

دکتر  -9    آقاي مهدي شمس آبادي -8دکتر سيروس سالمي    -7       دکتر سيد علي اصار علوي -6       مختاري حسيني
 دکتر غالمرضا (دین -11   سيد مهدي ضيائي -10          محمدرضا حامدي نيا

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

 مهيار علوي مقدم دکتر -3       دکتر بهرام سياوش پور -2دکتر حسن صيانتي         -1 اعضاي داراي (اخير در حضور:

 دکتر عليرضا حميدیان -2 دکتر کيذوري         -1اعضاي غایخ جلسه: 
 

 دستور جلسه  -2

 
 

  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

درخواست مرکز مشاوره دانشگاه در خصوي ارائه کارگاه آموزشي مهار(هاي زندگي دانشجویي براي گروه  1

نگي هاي الزم در هفته هاي هاي آموزشي در مقط  کارشناسي مطرح و با (وجه به عدم امكان انجام هماه

 پایاني (رم با این درخواست مخالفت شد.

  

شیوه نامه انتخاب دانشجویان جهت حضور در المپیادهای علمی که از سوی دفتر آموزش های آزاد و مجازی  2
دانشگاه پیشنهاد شده بود مطرح و پس از بررسی و اعمال اصالحات مورد نظر شورای آموزشی دانشگاه، به 

 یب رسید. متن شیوه نامه نهایی تصویب شده به پیوست همین صورتجلسه می باشد.تصو

  



موضوع تهیه دستور کار مجازی برای واحدهای آزمایشگاهی و کارگاهی مطرح و پس از بررسی مقرر شد  3
 کارگاه یا 2دانشکده های مجری دروس آزمایشگاهی و کارگاهی تا پایان امسال تولید محتوای دستور کار 

 آزمایشگاه را با همکاری مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه به انجام رسانند. 2

  

موضوع کسر تجهیزات از سوی روسای دانشکده ها مطرح و در این زمینه مقرر شد دانشکده ها گزارش  4
الم بودجه تجهیزاتی و کسر تجهیزات خود را جهت طرح در شورای دانشگاه به دفتر معاونت آموزشی اع

نمایند. ضمنا مقرر شد فهرست تعمیرات الزم در ساختمان مجتمع علوم انسانی از سوی دانشکده های مذکور 
 به معاونت آموزشی ارسال شود تا به صورت متمرکز دنبال شود.

  

 : خالصه مذاکرات 

 

 دستور کار جلسه ي آینده :

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                     بهمن کروجیدکتر  -557

 مدیر آموزشی    مهدي زعفرانیه         دکتر  -558

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                     حامدي نیادکتر محمدرضا  -559

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                  دکتر علیرضا حمیدیان                     -560

 رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی   ار علوي مقدممهیدکتر  -561

 رئیس دانشکده هنر و معماري    بهرام  سیاوش پور دکتر  -562

 رئیس دانشکده علوم پایه                    دکتر سید علی اصغر علوي -563

 رئیس دانشکده الهیات                     دکتر حسن صیانتی -564

 رئیس دانشکده نفت و پتروشیمی                         حسینی         مختاريزهرا خانم دکتر  -565

 رئیس دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر   دکتر غالمرضا مقدسی   -566

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                    بقایی نژاد مجید  دکتر -567

 مدیر دوره هاي آزاد و مجازي                    آقاي مهدي شمس  آبادي -568

 مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی   امیر حسین کیذوريدکتر  -569

 عضو شوراي آموزشی                                                     سیروس سالمیدکتر  -570

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی   دکتر غالمرضا تدین فر  -571

  موزشیمعاون مدیریت آ   آقاي سید مهدي ضیایی  -572

 

 

 



 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 489  ي جلسه:شماره

 دفتر ریاست دانشکده علوم پایه مکان:

 8-10ساعت: 

 18/11/95تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
زهرا  دکتر -5دکتر غالمرضا مقدسي      -4     دکتر مجيد بقایي نژاد -3انيه       دکتر مهدي زعفر -2     بهمن کروجيدکتر   -1

دکتر  -9    آقاي مهدي شمس آبادي -8دکتر سيروس سالمي    -7       دکتر سيد علي اصار علوي -6       مختاري حسيني
 دکتر غالمرضا (دین -11       سيد مهدي ضيائي -10      محمدرضا حامدي نيا

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

 مهيار علوي مقدم دکتر -3       دکتر بهرام سياوش پور -2دکتر حسن صيانتي         -1 اعضاي داراي (اخير در حضور:

 دکتر عليرضا حميدیان -2دکتر کيذوري          -1اعضاي غایخ جلسه: 
 

 دستور جلسه  -2

 
 

  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

دانشگاه  1396ظرفيت هاي پيشنهادي گروه هاي آموزشي در مقط  کارشناسي  ورودي مهر و بهمن ماه  1

حكيم سبزواري  بررسي شد و به شرح جدول پيوست مورد (ایيد قرار گرفت (ا پس از (صویخ در شوراي 

 دانشگاه به سازمان سنج  آموزش کشور اعالم گردد.

  

ی معاونت آموزشی در زمینه تحقق اهداف سند چشم انداز دانشگاه مجددا به اطالع اعضای شورا نتیجه ارزیاب 2
رسید و مقرر شد از مدیر نظارت و ارزشیابی دانشگاه جهت ارائه توضیحاتی در خصوص تدوین شاخص ها و 

د زیر ارزیابی شاخص ها دعوت به عمل آید. همچنین مقرر شد دانشکده ها در خصوص گزارش دهی موار
 اقدام نمایند:

 الف( ارائه گزارش به کارگیری فناوری سخت افزاری آموزشی از سوی دانشکده ها

 ب( ایجاد رشته های آموزشی جدید و بازنگری سرفصل رشته های موجود

 پ( نیازسنجی و ایجاد رشته های مجازی در مقاطع مختلف تحصیلی

 ت( توسعه آموزش های مکمل برای دانشجویان

 گزارش از بهره گیری از دانشجویان برتر تحصیالت تکمیلی از سوی دانشکده ها ج( ارائه

  



 : خالصه مذاکرات 

 

 دستور کار جلسه ي آینده :

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                     بهمن کروجیدکتر  -573

 مدیر آموزشی    مهدي زعفرانیه         دکتر  -574

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                     حامدي نیارضا دکتر محمد -575

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                  دکتر علیرضا حمیدیان                     -576

 رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی   مهیار علوي مقدمدکتر  -577

 کده هنر و معماريرئیس دانش    بهرام  سیاوش پور دکتر  -578

 رئیس دانشکده علوم پایه                    دکتر سید علی اصغر علوي -579

 رئیس دانشکده الهیات                     دکتر حسن صیانتی -580

 رئیس دانشکده نفت و پتروشیمی                   حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -581

 نشکده ریاضیات و علوم کامپیوتررئیس دا   دکتر غالمرضا مقدسی   -582

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                    بقایی نژاد مجید  دکتر -583

 مدیر دوره هاي آزاد و مجازي                    آقاي مهدي شمس  آبادي -584

 مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی   امیر حسین کیذوريدکتر  -585

 عضو شوراي آموزشی                                                     سیروس سالمیدکتر  -586

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی   دکتر غالمرضا تدین فر  -587

 عضو شوراي آموزشی   دکتر غالمرضا ابراهیمی  -588

  معاون مدیریت آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی  -589

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 رم صورتجلسهف
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 490  ي جلسه:شماره

 دفتر ریاست دانشکده علوم پایه مکان:

 8-10ساعت: 

 2/12/95تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
مهيار  دکتر -5دکتر غالمرضا مقدسي      -4     دکتر مجيد بقایي نژاد -3دکتر مهدي زعفرانيه        -2     بهمن کروجيدکتر   -1

دکتر محمدرضا  -9    آقاي مهدي شمس آبادي -8دکتر سيروس سالمي    -7       دکتر سيد علي اصار علوي -6      علوي مقدم
 -14     دکتر عليرضا حميدیان -13دکتر کيذوري       -12      دکتر غالمرضا (دین -11   سيد مهدي ضيائي -10    حامدي نيا

 دکتر بهرام سياوش پور -15دکتر حسن صيانتي        

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

  اعضاي داراي (اخير در حضور:

        زهرا مختاري حسيني دکتر -1 اعضاي غایخ جلسه:
 

 دستور جلسه  -2

 
 

  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

شته شورای آموزشی و جهت عینیت بخشی به سند چشم انداز دانشگاه در حوزه پیرو مباحث جلسات گذ 1
مقرر شد با همکاری مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی شاخص های آموزشی در  1396معاونت آموزشی در سال 

ابعاد درون داد و برون داد تعیین شود و سپس مطابق شاخص های تدوین شده جدید، گزارش عملکرد 
تهیه گردد. همچنین با همکاری مدیر فناوری اطالعات  95ه ها و معاونت آموزشی در سال آموزشی دانشکد

 دانشگاه مبحث توسعه آموزشهای مکمل در سند چشم انداز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  

رر خرداد ماه مق 28و  24در روزهای  95-96با عنایت به تقارن لیالی پر فیض قدر با امتحانات نیمسال دوم  2
به ساعت های  8-10شد ادارات آموزش دانشکده نسبت به جابجایی امتحانات روزهای مذکور از ساعت 

 دیگر اقدام الزم به عمل آورند.

  

بر اساس دستورالعمل اعالم شده از سوی معاونت اداری و مالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص  3
 اه ها، اعضای حقیقی این شورا به شرح زیر انتخاب شدند:تشکیل شورای راهبردی مدیریت سبز در دانشگ

دکتر  –دو نفر هیات علمی جهت عضویت در شورای راهبردی مدیریت سبز: دکتر بهرام سیاوش پور  -1
 زهرا قلیچی پور

 یک نفر هیات علمی جهت عضویت در کمیته فرهنگی و آموزشی شورا: دکتر ابراهیم حاجی آبادی -2

  



 می جهت عضویت در کمیته اصالح الگوی مصرف: دکتر حسن استاجییک نفر هیات عل -3

 : خالصه مذاکرات 

 

 دستور کار جلسه ي آینده :

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                     بهمن کروجیدکتر  -590

 مدیر آموزشی    مهدي زعفرانیه         دکتر  -591

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                     حامدي نیادکتر محمدرضا  -592

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                  دکتر علیرضا حمیدیان                     -593

 رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی   مهیار علوي مقدمدکتر  -594

 يرئیس دانشکده هنر و معمار    بهرام  سیاوش پور دکتر  -595

 رئیس دانشکده علوم پایه                    دکتر سید علی اصغر علوي -596

 رئیس دانشکده الهیات                     دکتر حسن صیانتی -597

 رئیس دانشکده نفت و پتروشیمی                   حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -598

 علوم کامپیوتر رئیس دانشکده ریاضیات و   دکتر غالمرضا مقدسی   -599

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                    بقایی نژاد مجید  دکتر -600

 مدیر دوره هاي آزاد و مجازي                    آقاي مهدي شمس  آبادي -601

 مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی   امیر حسین کیذوريدکتر  -602

 عضو شوراي آموزشی                                                     یسیروس سالمدکتر  -603

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی   دکتر غالمرضا تدین فر  -604

  معاون مدیریت آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی  -605

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 491  ي جلسه:شماره

 دفتر ریاست دانشکده علوم پایه مکان:

 8-10ساعت: 

 21/1/96تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
زهرا مختاري  دکتر -5دکتر کيذوري         -4     دکتر مجيد بقایي نژاد -3دکتر مهدي زعفرانيه        -2     بهمن کروجيدکتر   -1

دکتر غالمرضا  -9       مهيار علوي مقدم دکتر -8دکتر سيروس سالمي    -7       ر سيد علي اصار علويدکت -6       حسيني
آقاي مهدي  -13      دکتر عليرضا حميدیان -12دکتر سيد علي اصار علوي          -11ر        دکتر بهرام سياوش پو -10 مقدسي
 ضيائي

 دکتر حسن صيانتي -16رضا ابراهيمي       دکتر غالم -15    آقاي مهدي شمس آبادي -14

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

    دکتر محمدرضا حامدي نيا -1اعضاي غایخ جلسه: 

 

 دستور جلسه  -2

 
 

  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

رشد کیفیت جذب دانشجویان  جدول تسهیالت جدید دانشگاه، ویژه دانشجویان استعداد درخشان، به منظور 1
 برتر در جلسه قرائت شد و پس از اعمال اصالحات مورد نظر شورا به شرح جدول پیوست به تصویب رسید.

  

آیین نامه پیشنهادی اجرایی مناطق دهگانه دانشگاهی در حوزه آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد  2
روز به اطالع معاونت آموزشی برسانند  2را ظرف مدت در این خصوص اعضای شورای آموزشی نظرات خود 

 ارسال شود. 9و پس از اعمال نظرات، اصالحیه آیین نامه به دبیرخانه منطقه 

  

 در خصوص برگزاری مراسم هفته آموزش موارد زیر به تصویب رسید:  3

 هت صدور حکمتشکیل ستاد اجرایی برگزاری هفته آموزش و معرفی اعضا به دفتر محترم ریاست ج -1

 انتخاب استاد برتر آموزشی در دانشکده ها -2

 انتخاب دانشجوی برتر آموزشی در دانشکده ها -3

 انتخاب کارمند برتر آموزشی -4

  

آقایان دکتر کروجی، دکتر زعفرانیه، دکتر صیانتی )نماینده روسای دانشکده( و دکتر سالمی )نماینده اعضای  4
 انتخاب شدند. اجرایی برگزاری هفته آموزشستاد هیات علمی( به عنوان اعضای 

  



    

 : خالصه مذاکرات 

سال         سال جدید به اهميت  ضمن (بریك  سه آقاي دکتر کروجي  شرفت و ار(قاي جایگاه     1396در ابتداي جل از نمر پي

شي  ار(قاي ک         ضاهاي آموز سازي ف شاره کردند و مواردي از جمله به سبزواري ا شگاه حكيم  يفيت آموزش  آموزش در دان

شجویان بر(ر  بهبود       شي ویژه به دان شگاهي  ار(قاي حوزه مدیریت مجازي  جهتگيري خدمات آموز هاي کارگاهي و آزمای

امكانات سننخت افزاري اسننا(يد  افزای  فضنناهاي (كنولوژیك و کامپيو(ري با کمك معاونت پژوهشنني  راه اندازي     

التدریس  برنامه ریزي براي حضور دانشجویان (حصيالت (كميلي در    آزمایشگاه هاي جدید  ارزیابي دقيم (ر اسا(يد حم   

 (ابستان در دانشگاه و (وجه بيشتر به جذب دانشجویان استعداد درخشان را یادآور شدند.

 دستور کار جلسه ي آینده :

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                     بهمن کروجیدکتر  -606

 مدیر آموزشی    مهدي زعفرانیه         دکتر  -607

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                     حامدي نیادکتر محمدرضا  -608

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                  دکتر علیرضا حمیدیان                     -609

 علوم انسانیرئیس دانشکده ادبیات و   مهیار علوي مقدمدکتر  -610

 رئیس دانشکده هنر و معماري    بهرام  سیاوش پور دکتر  -611

 رئیس دانشکده علوم پایه                    دکتر سید علی اصغر علوي -612

 رئیس دانشکده الهیات                     دکتر حسن صیانتی -613

 ه نفت و پتروشیمیرئیس دانشکد                   حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -614

 رئیس دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر   دکتر غالمرضا مقدسی   -615

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                    بقایی نژاد مجید  دکتر -616

 مدیر دوره هاي آزاد و مجازي                    آقاي مهدي شمس  آبادي -617

 مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی   امیر حسین کیذوري دکتر -618

 عضو شوراي آموزشی                                                     سیروس سالمیدکتر  -619

 رئیس دانشکده فنی و مهندسی   دکتر غالمرضا تدین فر  -620

 عضو شوراي آموزشی   دکتر غالمرضا ابراهیمی -621

  ریت آموزشیمعاون مدی   آقاي سید مهدي ضیایی  -622

 

 

 

 



 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 492  ي جلسه:شماره

 دفتر ریاست دانشکده علوم پایه مکان:

 8-10ساعت: 

 28/1/96تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
       آقاي دکتر فرخي -5دکتر کيذوري         -4     دکتر مجيد بقایي نژاد -3زعفرانيه       دکتر مهدي  -2     بهمن کروجيدکتر   -1
 -10     دکتر محمدرضا حامدي نيا -9       مهيار علوي مقدم دکتر -8دکتر سيروس سالمي    -7       دکتر سيد علي اصار علوي -6

دکتر غالمرضا  -14آقاي محمد فصيحي فر       -13آقاي مهدي ضيائي     -12     دکتر غالمرضا (دین -11ر    دکتر بهرام سياوش پو
 ابراهيمي

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

    دکتر عليرضا حميدیان -2دکتر حسن صيانتي      -1 اعضاي داراي (اخير در حضور:

     آقاي مهدي شمس آبادي -3دکتر غالمرضا مقدسي        -2        زهرا مختاري دکتر -1اعضاي غایخ جلسه: 
 

 دستور جلسه  -2

 
 

  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

و با عنایت به رفع موانع موجود جهت کمک به فراغت از تحصیلی  1396در خصوص برگزاری ترم تابستانی  1
نند به صورت حضوری ارائه دانشجویان مقرر شد گروه های آموزشی واحدهای درسی خود را که می توا

نمایند به مدیریت آموزشی اعالم نمایند و در جلسه آتی در مورد تقویم ترم تابستانی و نحوه ارائه و اخذ 
 واحدها از سوی دانشجویان تصمیم گیری شود.

  

با (وجه به مصوبه شوراي دانشگاه در خصوي پای  الكترونيك دانشجویان در کالس هاي درسي  انواع  2

كانات الزم در این حوزه  مورد بررسي قرار گرفت و پس از ارائه (وضيحات الزم درباره انواع نرم ام

افزارهاي رایانه اي و سيستم هاي پيامكي و نرم افزارهاي (لفن همراه  مقرر شد بهترین راهكار امكان سنجي 

 و به مرحله اجرا درآید.

  

بررسی شد و پس از اصالحات الزم به شرح پیوست  1396-1397تقویم آموزشی نیمسال های اول و دوم  3
 همین صورتجلسه به تصویب رسید.

  

آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته "نفر از دانشجویان دانشگاه مطابق  2با درخواست تحصیل همزمان  4
ی به نام های علیرضا زمانی متقاضی تحصیل در رشته برنامه ریزی شهری و علیرضا تاج "کارشناسی

 متقاضی تحصیل در رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی موافقت شد.

  

تقاضای دانشکده الهیات و معارف اسالمی مبنی بر راه اندازی رشته کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسالمی  5
 مطرح و پس از بررسی موضوع به تصویب رسید.

  



 : خالصه مذاکرات 

 

 دستور کار جلسه ي آینده :

 

 ي  جلسه:امضاء اعضا

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                     بهمن کروجیدکتر  -623

 مدیر آموزشی    مهدي زعفرانیه         دکتر  -624

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                     حامدي نیادکتر محمدرضا  -625

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                  دکتر علیرضا حمیدیان                     -626

 رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی   مهیار علوي مقدمدکتر  -627

 رئیس دانشکده هنر و معماري    بهرام  سیاوش پور دکتر  -628

 رئیس دانشکده علوم پایه                    دکتر سید علی اصغر علوي -629

 الهیات رئیس دانشکده                     دکتر حسن صیانتی -630

 رئیس دانشکده نفت و پتروشیمی                   حسینی               مختاريزهرا خانم دکتر  -631

 رئیس دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر   دکتر غالمرضا مقدسی   -632

 امپیوتررئیس دانشکده مهندسی برق و ک                                                    بقایی نژاد مجید  دکتر -633

 مدیر دوره هاي آزاد و مجازي                    آقاي مهدي شمس  آبادي -634

 مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی   امیر حسین کیذوريدکتر  -635

 عضو شوراي آموزشی                                                     سیروس سالمیدکتر  -636

 هندسیرئیس دانشکده فنی و م   دکتر غالمرضا تدین فر  -637

  معاون مدیریت آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی  -638

 



 
 

 نظر در عادي حالت از بیشتر درصد 50 میزان به هفتگی برنامه در دانشجویان راهنمایی .4
 .شود گرفته

 اتفاق به کامپیوتر و برق دانشکده در الکترونیک- برق .2 و قدرت- برق .1 هاي گروه ایجاد با 3
 .آمد عمل به موافقت آراء

 :جلسه اعضاي امضاء
 تکمیلی وتحصیالت آموزشی معاون کروجی بهمن دکتر - 1
 آموزشی مدیر زعفرانیه مهدي دکتر - 2



 بدنی تربیت دانشکده رئیس نیا حامدي محمدرضا دکتر - 3
 محیطی علوم و جغرافیا دانشکده رئیس حمیدیان علیرضا دکتر - 4
 انسانی وعلوم ادبیات دانشکده رئیس نیا باقری حسن دکتر - 5
 معماري و هنر دانشکده رئیس پور سیاوش بهرام دکتر - 6
 پایه علوم دانشکده رئیس اصغرعلوی علی دکتر - 7
 الهیات دانشکده رئیس مقدم علوی کاظم دکتر - 8
 پتروشیمی و نفت دانشکده رئیس فرخی محمود دکتر - 9

 کامپیوتر علوم و ریاضیات دانشکده رئیس مقدسی غالمرضا دکتر - 10
 کامپیوتر و برق مهندسی دانشکده رئیس روشنفکر رضا دکتر - 11
 ارزشیابی و نظارت دفتر مدیر کیذوري حسین امیر دکتر - 12
 آموزشی شوراي عضو سالمی سیروس دکتر - 13
 مهندسی و فنی دانشکده رئیس فر تدین غالمرضا دکتر - 14
 مجازي و آزاد هاي دوره مدیر آبادي سشم مهدي آقاي - 15
 آموزشی مدیریت معاون ضیایی مهدي سید آقاي - 16

 

 

 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم:

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 505  ي جلسه:شماره

 اتاق کنفرانس سازمان مرکزي مکان:

 8-10ساعت: 

 3/2/97تاریخ جلسه: 

 ساعت 2ت: مد
 

 ـ اعضاي شورا :1
 دکتر امير حسين کيذوري         -4دکتر عليرضا قدسي        -3    محمدرضا معين فرددکتر  -2آقاي دکتر مولوي             -1
 حسن باقري نيا       دکتر -8دکتر سيروس سالمي    -7       دکتر سيد علي اصار علوي -6       محمود فرخي دکتر -5
       زهرا قليچي پوردکتر  -12دکتر سيد محمد کاظم علوي       -11حسن استاجي        دکتر  -10 کتر غالمرضا مقدسيد -9
 دکتر امير حسين حقيقي       -16دکتر غالمرضا ابراهيمي        -15    دکتر غالمرضا (دین -14آقاي مهدي ضيائي         -13
      رضا روشنفكردکتر  -17

 جلسه:و با تاخیر غایب اعضاي 

             دکتر سيد علي اصار علوي -2دکتر غالمرضا ابراهيمي        -1اعضاي غایخ جلسه: 

 

 دستور جلسه  -2

 استماع نقطه نظرات ریاست محترم دانشگاه در خصوص تقویت کمی و کیفی حوزه آموزش در دانشگاه و کارگروه های مدیریت سبز -1

 مراسم هفته آموزش هماهنگی برگزاری -2

 نفر نماینده اعضای هیات علمی جهت عضویت در شورای آموزشی 2انتخاب  -3

 بررسی سایر دستور کارهای شورا -4



 : خالصه مذاکرات 

شكده جارافيا از        سئوليت دان ضمن (بریك به خانم دکتر قليچي پور بابت پذیرش م سه آقاي دکتر معين فرد  در ابتداي جل

س  شكر           2المي و آقاي دکتر ابراهيمي به خاطر زحمات آقاي دکتر  شگاه (قدیر و ( شي دان شوراي آموز ضویت در  سال ع

راستاي رشد کمي و     آموزشي دانشگاه در  کردند. سپس آقاي دکتر مولوي خواستار هدال مندي برنامه هاي حوزه معاونت   

شنني کاربردي براي دانشننجویان و  معاونت آموزشنني شنندند. ایشننان بر (قویت دوره هاي آزاد و کارگاه هاي آموز کيفي

صنای  در بخ  خصوصي (اکيد کردند. آقاي دکتر مولوي با (وجه به بخ  نامه        سازمان ها و نهادهاي دولتي و  کارکنان 

هاي صننادره از سننوي وزارت علوم (حقيقات و فناوري  بر پي  بيني درس یا دوره کارآفریني به عنوان یكي از دروس   

ك بسته ي کاربردي چند ساعته به صورت اختياري در دانشگاه حكيم سبزواري (اکيد داشتند.       دانشگاهي و یا به صورت ی  

شان مورد (وجه قرار             سوي ای صنعت و کارآفریني نيز از  شتر با حوزه  صوي ار(باط بي ست هاي عملي در خ سيا ا(خاذ 

 گرفت.

صيلي به نام اف         شي و (ح سيه هاي آموز شگاه از راه اندازي بور ست محترم دان صنای  در      ریا سات و  س راد  خيرین یا مو

بورس (حصيلي با هزینه ساالنه دو ميليون (ومان براي هر بورسيه از     50دانشگاه حكيم سبزواري خبر دادند و اعالم کردند   

سي بين چند           شي یك کالس در سيم برنامه ي آموز ست. آقاي دکتر مولوي از امكان (ق شده ا شگاه پي  بيني  همياران دان

اسا(يد برجسته کشور در قالخ کارگاه هاي چند ساعته خبر با عنوان عضو هيات علمي وابسته دادند. ایشان بر         استاد بویژه  

 استفاده از (وانایي اسا(يد فني و حرفه اي کارآمد و صنعتگران با (جربه در قالخ کارگاه هاي دو ساعته (اکيد داشتند.

سبز از ادامه     شگاه در حوزه ي مدیریت  ست محترم دان سبز خبر داده و بر    ریا ي روند فعاليت هاي کارگروه هاي مدیریت 

مواردي از جمله عدم اسننتفاده از ظروال یكبار مصننرال  صننرفه جویي در آب  صننرفه جویي در مصننرال برق و ا(خاذ   

 راهكارهایي براي حفظ و نگهداري بهتر محيط زیست (اکيد کرد.
 

  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

 در خصوص برگزاری مراسم هفته آموزش موارد زیر به تصویب رسید: 1

انتخاب استاد برتر آموزشی در دانشکده ها با در نظر گرفتن کیفیت ارزشیابی دانشجویان، حضور، نظم و  -1
انتخاب مدرس حق التدریس برتر آموزشی در دانشکده ها  -2ترتیب و رعایت قوانین و مقررات آموزشی، 

نتخاب دانشجوی برتر آموزشی در دانشکده ها در هر مقطع تحصیلی یک نفر با در نظرداشت معدل و ا -3
انتخاب پنج نفر کارمند منتخب آموزشی از کارکنان آموزشی دانشکده ها و حوزه  -4نداشتن پرونده انضباطی 

مایش تقدیر از اساتید برگزاری ه -6تهیه تدوین و انتشار خبرنامه آموزشی سفیر دانش  -5معاونت آموزشی 
برگزاری جلسه تقدیر و تشکر از زحمات اساتید  -7با حضور خانواده ها در اردوگاه تفریحی باغرود نیشابور 

برگزاری نشستی به  -8شب،  21.30الی  20حق التدریس در روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه در ساعت 
ی در سالن استاد شریعتی در روز دوشنبه هفدهم مناسبت هفته آموزش و تقدیر از اعضای محترم هیات علم

  13الی  11:30اردیبهشت ماه در ساعت 

  



پس از طرح اسامی داوطلبین معرفی شده از سوی روسای محترم دانشکده جهت عضویت در شورای آموزشی  2
کتر مهدی رای و د 12دانشگاه، رای گیری از داوطلبین به عمل آمد و آقایان دکتر عباس محمدیان با کسب 

رای به مدت دو سال به عنوان نماینده اعضای هیات علمی به عضویت شورای آموزشی دانشگاه  6زعفرانیه با 
 درآمدند. 

  

پیشنهاد دانشکده علوم ریاضی مبنی بر راه اندازی رشته آمار و سنجش آموزشی در گروه های آموزشی آمار  3
حه و شرایط و امکانات موجود ایجاد رشته آمار و سنجش و علوم تربیتی مطرح و پس از بررسی دالیل مطرو

 آموزشی در مقطع کارشناسی در دانشکده ریاضی به تصویب رسید.

  

پیشنهاد دانشکده معماری و شهرسازی مبنی بر راه اندازی رشته معماری داخلی در گروه آموزشی معماری  4
ود ایجاد رشته معماری داخلی در مقطع مطرح و پس از بررسی دالیل مطروحه و شرایط و امکانات موج

 کارشناسی در دانشکده معماری و شهرسازی به تصویب رسید.

  

پیشنهاد مرکز پژوهش های جغرافیایی مبنی بر راه اندازی رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون در مقطع  5
ده شود تا مجددا از کارشناسی مطرح و مقرر شد این پیشنهاد به مرکز پژوهش های جغرافیایی عودت دا

 طریق یکی از گروه های آموزشی و دانشکده مرتبط در جلسه شورای آموزشی دانشگاه طرح گردد.

  

 دستور کار جلسه ي آینده :

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                       محمدرضا معين فرددکتر  -639

 آموزشی مدیر    عليرضا قدسي        دکتر  -640

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                     امير حسين حقيقي      دکتر  -641

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                  دکتر زهرا قلیچی پور                     -642

 رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی    حسن باقري نیادکتر  -643

 رئیس دانشکده هنر و معماري      حسن استاجیدکتر  -644

 رئیس دانشکده علوم پایه                    دکتر سید علی اصغر علوي -645

 رئیس دانشکده الهیات                    دکتر سید محمد کاظم علوي -646

 رئیس دانشکده نفت و پتروشیمی     محمود فرخیدکتر  -647

 وم کامپیوتررئیس دانشکده ریاضیات و عل   دکتر غالمرضا مقدسی   -648

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                    رضا روشنفکر دکتر -649

  رئیس دانشکده فنی و مهندسی   دکتر غالمرضا تدین فر -650

 مدیر دفتر نظارت و ارزشیابی   امیر حسین کیذوريدکتر  -651

 عضو شوراي آموزشی                                                     سیروس سالمیدکتر  -652

 عضو شوراي آموزشی   دکتر غالمرضا ابراهیمی  -653

  معاون مدیریت آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی  -654

 



 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 کد فرم: 

 

 شوراي آموزشی  دانشگاه  عنوان جلسه: 

 505  ي جلسه:شماره

 فرانس سازمان مرکزياتاق کن مکان:

 8-10ساعت: 

 3/2/97تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
 دکتر امير حسين کيذوري         -4دکتر عليرضا قدسي        -3    محمدرضا معين فرددکتر  -2آقاي دکتر مولوي             -1
 حسن باقري نيا       دکتر -8دکتر سيروس سالمي    -7       دکتر سيد علي اصار علوي -6       محمود فرخي دکتر -5
       زهرا قليچي پوردکتر  -12دکتر سيد محمد کاظم علوي       -11حسن استاجي        دکتر  -10 دکتر غالمرضا مقدسي -9
 حسين حقيقي       دکتر امير -16دکتر غالمرضا ابراهيمي        -15    دکتر غالمرضا (دین -14آقاي مهدي ضيائي         -13
      رضا روشنفكردکتر  -17

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

             دکتر سيد علي اصار علوي -2دکتر غالمرضا ابراهيمي        -1اعضاي غایخ جلسه: 

 

 دستور جلسه  -2

 دانشگاه و کارگروه های مدیریت سبزاستماع نقطه نظرات ریاست محترم دانشگاه در خصوص تقویت کمی و کیفی حوزه آموزش در  -1

 هماهنگی برگزاری مراسم هفته آموزش -2

 نفر نماینده اعضای هیات علمی جهت عضویت در شورای آموزشی 2انتخاب  -3

 بررسی سایر دستور کارهای شورا -4

 : خالصه مذاکرات 

ضمن (بریك به خانم دکتر قليچي پور بابت    سه آقاي دکتر معين فرد  شكده جارافيا از     در ابتداي جل سئوليت دان پذیرش م

سالمي و آقاي دکتر ابراهيمي به خاطر   شكر           2زحمات آقاي دکتر  شگاه (قدیر و ( شي دان شوراي آموز ضویت در  سال ع

راستاي رشد کمي و     آموزشي دانشگاه در  کردند. سپس آقاي دکتر مولوي خواستار هدال مندي برنامه هاي حوزه معاونت   

دند. ایشننان بر (قویت دوره هاي آزاد و کارگاه هاي آموزشنني کاربردي براي دانشننجویان و  معاونت آموزشنني شنن کيفي

صنای  در بخ  خصوصي (اکيد کردند. آقاي دکتر مولوي با (وجه به بخ  نامه        سازمان ها و نهادهاي دولتي و  کارکنان 

آفریني به عنوان یكي از دروس  هاي صننادره از سننوي وزارت علوم (حقيقات و فناوري  بر پي  بيني درس یا دوره کار 

دانشگاهي و یا به صورت یك بسته ي کاربردي چند ساعته به صورت اختياري در دانشگاه حكيم سبزواري (اکيد داشتند.         

شان مورد (وجه قرار             سوي ای صنعت و کارآفریني نيز از  شتر با حوزه  صوي ار(باط بي ست هاي عملي در خ سيا ا(خاذ 

 گرفت.

شگاه    ست محترم دان صنای  در            ریا سات و  س صيلي به نام افراد  خيرین یا مو شي و (ح سيه هاي آموز از راه اندازي بور

بورس (حصيلي با هزینه ساالنه دو ميليون (ومان براي هر بورسيه از     50دانشگاه حكيم سبزواري خبر دادند و اعالم کردند   

سي      ست. آقاي دکتر مولوي از امكان (ق شده ا شگاه پي  بيني  سي بين چند    همياران دان شي یك کالس در م برنامه ي آموز



استاد بویژه اسا(يد برجسته کشور در قالخ کارگاه هاي چند ساعته خبر با عنوان عضو هيات علمي وابسته دادند. ایشان بر          

 .استفاده از (وانایي اسا(يد فني و حرفه اي کارآمد و صنعتگران با (جربه در قالخ کارگاه هاي دو ساعته (اکيد داشتند

سبز خبر داده و بر        سبز از ادامه ي روند فعاليت هاي کارگروه هاي مدیریت  شگاه در حوزه ي مدیریت  ست محترم دان ریا

مواردي از جمله عدم اسننتفاده از ظروال یكبار مصننرال  صننرفه جویي در آب  صننرفه جویي در مصننرال برق و ا(خاذ   

 راهكارهایي براي حفظ و نگهداري بهتر محيط زیست (اکيد کرد.
 

  ـ مصوبات جلسه:3

مسؤول  شرح مصوبه ردیف

 اجرا

مهلت 

 اجرا

 در خصوص برگزاری مراسم هفته آموزش موارد زیر به تصویب رسید: 1

انتخاب استاد برتر آموزشی در دانشکده ها با در نظر گرفتن کیفیت ارزشیابی دانشجویان، حضور، نظم و  -1
تخاب مدرس حق التدریس برتر آموزشی در دانشکده ها ان -2ترتیب و رعایت قوانین و مقررات آموزشی، 

انتخاب دانشجوی برتر آموزشی در دانشکده ها در هر مقطع تحصیلی یک نفر با در نظرداشت معدل و  -3
انتخاب پنج نفر کارمند منتخب آموزشی از کارکنان آموزشی دانشکده ها و حوزه  -4نداشتن پرونده انضباطی 

برگزاری همایش تقدیر از اساتید  -6دوین و انتشار خبرنامه آموزشی سفیر دانش تهیه ت -5معاونت آموزشی 
برگزاری جلسه تقدیر و تشکر از زحمات اساتید  -7با حضور خانواده ها در اردوگاه تفریحی باغرود نیشابور 

ه برگزاری نشستی ب -8شب،  21.30الی  20حق التدریس در روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه در ساعت 
مناسبت هفته آموزش و تقدیر از اعضای محترم هیات علمی در سالن استاد شریعتی در روز دوشنبه هفدهم 

  13الی  11:30اردیبهشت ماه در ساعت 

  

پس از طرح اسامی داوطلبین معرفی شده از سوی روسای محترم دانشکده جهت عضویت در شورای آموزشی  2
رای و دکتر مهدی  12مل آمد و آقایان دکتر عباس محمدیان با کسب دانشگاه، رای گیری از داوطلبین به ع

رای به مدت دو سال به عنوان نماینده اعضای هیات علمی به عضویت شورای آموزشی دانشگاه  6زعفرانیه با 
 درآمدند. 

  

شی آمار پیشنهاد دانشکده علوم ریاضی مبنی بر راه اندازی رشته آمار و سنجش آموزشی در گروه های آموز 3
و علوم تربیتی مطرح و پس از بررسی دالیل مطروحه و شرایط و امکانات موجود ایجاد رشته آمار و سنجش 

 آموزشی در مقطع کارشناسی در دانشکده ریاضی به تصویب رسید.

  

پیشنهاد دانشکده معماری و شهرسازی مبنی بر راه اندازی رشته معماری داخلی در گروه آموزشی معماری  4
رح و پس از بررسی دالیل مطروحه و شرایط و امکانات موجود ایجاد رشته معماری داخلی در مقطع مط

 کارشناسی در دانشکده معماری و شهرسازی به تصویب رسید.

  

پیشنهاد مرکز پژوهش های جغرافیایی مبنی بر راه اندازی رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون در مقطع  5
شد این پیشنهاد به مرکز پژوهش های جغرافیایی عودت داده شود تا مجددا از  کارشناسی مطرح و مقرر

 طریق یکی از گروه های آموزشی و دانشکده مرتبط در جلسه شورای آموزشی دانشگاه طرح گردد.

  

 دستور کار جلسه ي آینده :



 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 شی وتحصیالت تکمیلیمعاون آموز                       محمدرضا معين فرددکتر  -655

 مدیر آموزشی    عليرضا قدسي        دکتر  -656

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                     امير حسين حقيقي      دکتر  -657

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                  دکتر زهرا قلیچی پور                     -658

 رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی    حسن باقري نیادکتر  -659

 رئیس دانشکده هنر و معماري      حسن استاجیدکتر  -660

 رئیس دانشکده علوم پایه                    دکتر سید علی اصغر علوي -661

 رئیس دانشکده الهیات                    دکتر سید محمد کاظم علوي -662

 میرئیس دانشکده نفت و پتروشی     محمود فرخیدکتر  -663

 رئیس دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر   دکتر غالمرضا مقدسی   -664

 رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر                                                    رضا روشنفکر دکتر -665

  رئیس دانشکده فنی و مهندسی   دکتر غالمرضا تدین فر -666

 و ارزشیابیمدیر دفتر نظارت    امیر حسین کیذوريدکتر  -667

 عضو شوراي آموزشی                                                     سیروس سالمیدکتر  -668

 عضو شوراي آموزشی   دکتر غالمرضا ابراهیمی  -669

  معاون مدیریت آموزشی   آقاي سید مهدي ضیایی  -670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 

 

ی  دانشگاه مشترک با شوراي تحصیالت شوراي آموزش عنوان جلسه: 

 تکمیلی

 508  ي جلسه:شماره

 اتاق کنفرانس معاونت اداري و مالی مکان:

 8-10ساعت: 

 19/6/97تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 

 

 ـ اعضاي شورا :1
 مير حسين کيذوري        دکتر ا -4دکتر عليرضا قدسي        -3    محمدرضا معين فرددکتر  -2دکتر علي اصار مولوي            -1
 حسن باقري نيا       دکتر -8دکتر عباس محمدیان    -7       دکتر سيد علي اصار علوي -6       محمود فرخي دکتر -5
       زهرا قليچي پوردکتر  -12دکتر سيد محمد کاظم علوي       -11حسن استاجي        دکتر  -10 دکتر غالمرضا مقدسي -9
 دکتر امير حسين حقيقي       -16دکتر مهدي زعفرانيه        -15    دکتر رضا سهيلي فرد -14ي ضيائي        آقاي مهد -13
      رضا روشنفكردکتر  -17

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

دکتر مهدي   -حسن باقري نيا  دکتر -دکتر عباس محمدیان  -دکتر امير حسين کيذوري -دکتر علي اصارمولوي اعضاي غایخ جلسه:

 دکتر امير حسين حقيقي - زعفرانيه

 
 

 دستور جلسه  -2

 بررسي مشكل کمبود کالس دانشكده ها .1

 آموزش هاي آزاد .2

 (حصيل همزمان در دو رشته .3

 فرم ارزیابي براي جذب اسا(يد حم التدریس .4

 یادآوري چند نكته آموزشي .5

 

 : خالصه مذاکرات 

از جلسه معاونين آموزشي دانشگاه هاي کشور ارائه دادند. ایشان فرمودند         در ابتداي جلسه آقاي دکتر معين فرد گزارشي  

شجویان          شگاه و برگزاري دوره هاي کارآموزي و مهارت افزایي براي دان صد دان  آموختگان دان سه بر ر که در این جل

شكد         شكده ها مطرح گردید و مقرر گردید که دان شي دان سئله کمبود کالس هاي آموز سپس م شد.  ه ها در حل این  (اکيد 

مشكل با یكدیگر همكاري نمایند. سپس آقاي کيخسروي معاون مدیر آموزش هاي آزاد حوزه معاونت آموزشي گزارشي       

از فعاليت هاي خود را براي برگزاري دوره هاي آزاد بيان نمودند و از دانشكده ها خواستند که دوره هاي پيشنهادي خود     

ز روساي دانشكده ها خواستند که راهكارهاي خود را جهت پذیرش دانشجو در دوره     را ارسال فرمایند. ایشان هم چنين ا  

 هاي آزاد با حفظ کيفيت آموزشي بيان نمایند. سپس سایر دستورات جلسه بررسي گردید.
 



  ـ مصوبات جلسه:3

 شرح مصوبه ردیف

 مقرر گردید دانشکده ها در رفع مشکل کمبود کالس با یکدیگر همکاری نمایند. 1

مقرر گردید آموزش دانشکده ها مدارک دانشجویان را در صورتی تحویل بگیرند و ثبت نام آن ها را قطعی نمایند  2
که مدارک تعیین شده از جمله کارت پایان خدمت یا نامه معافیت تحصیلی و گواهی پیش دانشگاهی را ارائه 

 نمایند.

نفر )دوره کارشناسی  20نفر )دوره کارشناسی( و هر  50زای هر مقرر گردید در برنامه ریزی اولیه هر نیمسال، به ا 3
ارشد( دانشجوی جاری، تنها یک گروه درس تعریف گردد. یک گروه درسی بعد از حذف و اضافه در صورت گذشتن 

 نفر )دوره کارشناسی ارشد( می تواند به دو گروه 20نفر )دوره کارشناسی(  و از  56تعداد دانشجویان ثبت نامی از 
 تقسیم شود در غیر این صورت ضریب افزایش حق التدریس برای درس در نظر گرفته خواهد شود.  

4  

5  

6  

 دستور کار جلسه ي آینده :

 

 امضاء اعضاي  جلسه:

 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی                       محمدرضا معين فرددکتر  -671

 مدیر آموزشی    عليرضا قدسي        دکتر  -672

 رئیس دانشکده تربیت بدنی                                     امير حسين حقيقي      دکتر  -673

 رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی                  دکتر زهرا قلیچی پور                     -674

 رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی    حسن باقري نیادکتر  -675
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 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 

 

 شوراي آموزشی   عنوان جلسه: 

 509  ي جلسه:شماره

 اتاق کنفرانس سازمان مرکزیی مکان:

 8-10ساعت: 

 28/8/97تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 شورا :ـ اعضاي 1
 دکتر امير حسين کيذوري         -4دکتر عليرضا قدسي        -3    محمدرضا معين فرددکتر  -2دکتر علي اصار مولوي            -1
 حسن باقري نيا       دکتر -8دکتر عباس محمدیان    -7       دکتر سيد علي اصار علوي -6       محمود فرخي دکتر -5
       زهرا قليچي پوردکتر  -12دکتر سيد محمد کاظم علوي       -11حسن استاجي        دکتر  -10 دکتر غالمرضا مقدسي -9
 دکتر امير حسين حقيقي       -16دکتر مهدي زعفرانيه        -15    دکتر رضا سهيلي فرد -14آقاي مهدي ضيائي         -13
      رضا روشنفكردکتر  -17

 ه:جلسو با تاخیر اعضاي غایب 

حسن باقري نيا يدکتر آذین  دکتر - دکتر مهدي زعفرانيه -دکتر عباس محمدیان  -دکتر علي اصارمولوي اعضاي غایخ جلسه:

 زهرا قليچي پوردکتر  -زاده به نمایندگي حضور داشتند  حسين
 

 دستور جلسه  -2
 از حم التدریس اسا(يد؛ کالسي غيبت برابري 1.5  کسربررسي موضوع  -1

 ؛دار فصلسر آموزشي اردوهاين (كليف (عيي -2

 با چند استاد؛ دروسامكان سنجي برگزاري برخي  خصوي در فرانسه زبان گروه مدیر پيشنهاد -3

 مصرفي در دروس سرویسي؛ آزمایشگاهي وسایل و موادموضوع خرید و (هيه  -4

 در مقط  کارشناسي؛ معدنمهندسي  رشته اندازي پيشنهاد راه -5

  مهندسي هوا فضا در مقط  کارشناسي؛ رشته اندازي راهپيشنهاد  -6

 هاي دروس عملي؛ کالس (شكيلظرفيت  سقف و کف(عيين  -7

 ؛اداري ساعات در کارمندان (دریسبررسي موضوع  -8

 جدیدالورود در مقط  کارشناسي؛ دانشجویان براي مشاور استاد (عيين -9

  دفاع مقدس بحران  مدیریت زیست  محيط شناخت دانشجویي  زندگي هاي مهارت کارآفریني  گزارش وضعيت ارائه دروس -10

 فرهنگ و (مدن اسالم و ایران

 .اي حرفه و فني مرکز با نامه (فاهم اجراي از ها دانشكده گزارش ارایه -11

 

 : خالصه مذاکرات 



 

 

  ـ مصوبات جلسه:3

 شرح مصوبه ردیف

حفظ کيفيت  یس دروس داراي غيبت کالسي مدرس به منمورپس از بحث و بررسي موضوع کسر از ساعت حم التدر 1

  بر اجراي مصوبه قبلي شوراي و برگزاري کالس ها مطابم (عداد جلسات مشخص شده در آیين نامه آموزشي آموزشي

گردید و مقرر گردید این کالسي در صورت عدم جبران آن (اکيد برابرشدن ساعات غيبت  1.5مبني  دانشگاه آموزشي

 ت (ایيد نهایي به شوراي دانشگاه ارسال گردد.مصوبه جه

با در خواست آقاي دکتر آذین حسين زاده مبني بر (شكيل دروس عمومي در قالخ کالس هاي جام  با چند مدرس در  2

یك نيمسال (حصيلي موافقت نگردید ليكن مقرر شد در صورت اعالم آمادگي چند مدرس در ارائه یك عنوان درس   

ي دانشكده مربوطه ارائه گردد. همچنين مقرر شد درصد مشارکت مدرسين و ميزان حضور در کالس با پيشنهاد از سو

 (وافم آنها (عيين شود.

در خصوي هزینه خدمات ارائة دروس سرویسي مانند مواد مصرفي در آزمایشگاه ها مقرر گردید در صورت (شكيل  3

 یحه بودجه پيشنهادي دانشكده ارایه دهنده درس گنجانده شود.کالس در دانشكده سرویس دهنده  بودجه مورد نمر در ال

پيشنهاد راه اندازي رشته مهندسي معدن در مقط  کارشناسي در دانشكده فني و مهندسي و با همكاري دانشكده هاي  4

 مهندسي نفت و علوم پایه مطرح و پس از بررسي به (صویخ رسيد.

فضا در مقط  کارشناسي در دانشكده فني و مهندسي مطرح و پس از بررسي و با پيشنهاد راه اندازي رشته مهندسي هوا  5

 (وجه به زیرساخت هاي موجود در دانشكده فني  به (صویخ رسيد.

با درخواست مدیر محترم گروه علوم سياسي خانم دکتر رضيه موسوي فر مبني بر کاه  حد نصاب (شكيل کالس هاي  6

ر مخالفت گردید و (اکيد شد حداقل (عداد دانشجو براي (شكيل کالس هاي نمري نف 25(خصصي علوم سياسي (ا سقف 

 نفر  مي (وان کالس را به دو کالس (قسيم نمود. 56نفر و در صورت رسيدن (عداد دانشجویان انتخاب واحد کرده به  25

شناسان محترم دانشگاه در ساعات آیين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي  (دریس کارمندان و کار  33ماده  2طبم (بصره  7

اداري ممنوع مي باشد. در صورت نياز دانشكده اي به (خصص آنها در (دریس یك یا چند عنوان درس  این همكاران مي 

 15-14(وانند با ارایه دالیل (وجيهي و گرفتن مجوز از شوراي آموزشي ودر صورت (صویخ شوراي دانشگاه در ساعت 

 این ساعت  (دریس نمایند.و با درخواست مرخصي در 

 دستور کار جلسه ي آینده :

 به دليل ضيم وقت به جلسه آینده موکول گردید.  10و  9  8  2بررسي دستور شماره 

 

 جلسه:اعضاي امضاء 

 

 عاون آموزشي و(حصيالت (كميليم                   محمدرضا معين فرددکتر  -687

 مدیر آموزشي      عليرضا قدسي       دکتر   -688

 رئيس دانشكده (ربيت بدني                          امير حسين حقيقي      دکتر  -689



 رئيس دانشكده جارافيا و علوم محيطي               دکتر زهرا قليچي پور                     -690

 رئيس دانشكده ادبيات وعلوم انساني      دکتر حسن باقري نيا -691

 هنر و معماري رئيس دانشكده       دکتر حسن استاجي -692

 رئيس دانشكده علوم پایه                 دکتر سيد علي اصار علوي -693

 رئيس دانشكده الهيات                 دکتر سيد محمد کاظم علوي -694

 رئيس دانشكده نفت و پتروشيمي       دکتر محمود فرخي -695

 رئيس دانشكده ریاضيات و علوم کامپيو(ر      دکتر غالمرضا مقدسي   -696

 ا روشنفكر                                     رئيس دانشكده مهندسي برق و کامپيو(ردکتر رض -697

 رئيس دانشكده فني و مهندسي       دکتر رضا سهيلي فرد -698

 مدیر دفتر نمارت و ارزشيابي      دکتر امير حسين کيذوري -699

 عضو شوراي آموزشي      عباس محمدیان   دکتر  -700

 و شوراي آموزشيعض      دکتر مهدي زعفرانيه  -701

 معاون مدیریت آموزشي       آقاي سيد مهدي ضيایي  -702

 

 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 

 

 شوراي آموزشی  و تحصیالت تکمیلی عنوان جلسه: 

 510  ي جلسه:شماره

 اتاق کنفرانس سازمان مرکزیی مکان:

 8-10ساعت: 

 17/10/97تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 عضاي شورا :ـ ا1
 دکتر امير حسين کيذوري         -4دکتر عليرضا قدسي        -3    محمدرضا معين فرددکتر  -2دکتر علي اصار مولوي            -1
 حسن باقري نيا       دکتر -8دکتر عباس محمدیان    -7       دکتر سيد علي اصار علوي -6       محمود فرخي دکتر -5
       زهرا قليچي پوردکتر  -12دکتر سيد محمد کاظم علوي       -11حسن استاجي        دکتر  -10 مقدسيدکتر غالمرضا  -9
 دکتر امير حسين حقيقي       -16دکتر مهدي زعفرانيه        -15    دکتر رضا سهيلي فرد -14آقاي مهدي ضيائي         -13
      رضا روشنفكردکتر  -17

 اعضاي غایب جلسه:

زاده به نمایندگي حسن باقري نيا يدکتر آذین حسين دکتر - دکتر مهدي زعفرانيه -دکتر عباس محمدیان  -ر علي اصارمولويدکت

 حضور داشتند  
 

 دستور جلسه  -2



 شيوه نامه حضور -1

 برگزاري امتحانات -2

 غيبت هاي کالسي آقاي دکتر پهلواني -3

 مپوزیت در مقط  کارشناسي ارشدراه اندازي رشته مهندسي پليمر گرای  کا – 4

 
 

 : خالصه مذاکرات 

 

 

  ـ مصوبات جلسه:3

 شرح مصوبه ردیف

 .ندینما هيدر دانشگاه را (ه يعلم اتيه ينامه حضور اعضا وهيش سینو  يدکتر رستگار پ يمقرر شد آقا 1

يفيت برگزاري جلسات امتحان؛ پس از با عنایت به (راکم (عداد امتحانات و کمبود نيروي انساني و در راستاي ار(قاي ک 2

روز (ايير مي یابد و همچنين در صورت اعالم نياز  14روز به  12بحث و بررسي موضوع مقرر شد بازه امتحانات از 

جلسه به عنوان مراقخ با دانشگاهيدر  2روساي محترم دانشكده ها  اعضاي حم التدریس دروس عملي موظف هستند (ا 

 .همكاري کنند ) ر دانشكده ها حسخ نيازدانشكده مر(بط یا سای

اول  مساليدر ن يکه کمتر از حدنصاب قانون يدکتر پهلوان يدرس آقا ي(عداد جلسات کالس ها يدر خصوي برگزار 3

: الف  ديرس خیبه (صو ریموارد ز شان یو عملكرد گذشته ا يبه مباحث مطروحه قبل تیبرگزار شده است و با عنا 98-97

 يکتب خي(وب يمحترم دانشگاه (قاضا استیب  از ر  گردد نمورکسر حقوق م يکالس بتي(عداد ساعات غ زانيمقرر شد به م

شود. د  نامبرده به  ميدر سقف موظف (نم ندهیآ يدر (رم ها سیدرخواست شود. ج  حداکثر ساعات برنامه (در شانیا

 شود. يمعرف يعلم اتيه يبه (خلفات اعضا يدگيرس يانتمام اتيه

مطرح و ارشد  يدر مقط  کارشناس گرای  کامپوزیت مريپل يمهندس رشته يجهت راه انداز يخواست دانشكده مهندسدر 4

 ي(قاضا جهت ارجاع به شورا نیبا ا يموضوع  با (وجه به مدارك و امكانات دانشكده مهندس يپس از بحث و بررس

 دانشگاه موافقت به عمل آمد.

 دستور کار جلسه ي آینده :

 

 

 جلسه:اعضاي اء امض

 

 عاون آموزشي و(حصيالت (كميليم                   محمدرضا معين فرددکتر  -703

 مدیر آموزشي      عليرضا قدسي       دکتر   -704

 رئيس دانشكده (ربيت بدني                          امير حسين حقيقي      دکتر  -705



 رئيس دانشكده جارافيا و علوم محيطي               دکتر زهرا قليچي پور                     -706

 رئيس دانشكده ادبيات وعلوم انساني      دکتر حسن باقري نيا -707

 رئيس دانشكده هنر و معماري       دکتر حسن استاجي -708

 رئيس دانشكده علوم پایه                 دکتر سيد علي اصار علوي -709

 لهياترئيس دانشكده ا                 دکتر سيد محمد کاظم علوي -710

 رئيس دانشكده نفت و پتروشيمي       دکتر محمود فرخي -711

 رئيس دانشكده ریاضيات و علوم کامپيو(ر      دکتر غالمرضا مقدسي   -712

 دکتر رضا روشنفكر                                     رئيس دانشكده مهندسي برق و کامپيو(ر -713

  رئيس دانشكده فني و مهندسي      دکتر رضا سهيلي فرد -714

 مدیر دفتر نمارت و ارزشيابي      دکتر امير حسين کيذوري -715

 عضو شوراي آموزشي      عباس محمدیان   دکتر  -716

 عضو شوراي آموزشي      دکتر مهدي زعفرانيه  -717

 معاون مدیریت آموزشي       آقاي سيد مهدي ضيایي  -718

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 

 

 موزشی  شوراي آ عنوان جلسه: 

 511  ي جلسه:شماره

 اتاق کنفرانس سازمان مرکزیی مکان:

 8-10ساعت: 

 10/10/97تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
 دکتر امير حسين کيذوري         -4دکتر عليرضا قدسي        -3    محمدرضا معين فرددکتر  -2دکتر علي اصار مولوي            -1
 حسن باقري نيا       دکتر -8دکتر عباس محمدیان    -7       دکتر سيد علي اصار علوي -6       فرخيمحمود  دکتر -5
       زهرا قليچي پوردکتر  -12دکتر سيد محمد کاظم علوي       -11حسن استاجي        دکتر  -10 دکتر غالمرضا مقدسي -9
 دکتر امير حسين حقيقي       -16دکتر مهدي زعفرانيه        -15    دکتر رضا سهيلي فرد -14آقاي مهدي ضيائي         -13
      رضا روشنفكردکتر  -17

 جلسه:و با تاخیر اعضاي غایب 

  دکتر غالمرضا مقدسي -دکتر امير حسين کيذوري  -دکتر علي اصارمولوي اعضاي غایخ جلسه:

 



 دستور جلسه  -2
 ؛در جلسه امتحان ديحضور اسا( -1

 یي در امتحانات؛دانشجو ت(خلفا -2 

 ت؛اعالم به موق  نمرا -3 

 ؛ي انتفاع ريمعادل سازي نمرات دانشگاه هاي غ -4

 ؛ انرژي يمهندس يدرخواست راه اندازي رشته کارشناس -5

 ؛ي گروه رفتار حرکت لي(شك -6

 ؛ 15-14درخواست مجوز (دریس خانم (وکليان در ساعت  -7

 ؛دفتر نمارت رینامه مد -8

 جدیدالورود در مقط  کارشناسي؛ دانشجویان براي مشاور استاد ين(عي -9

  دفاع مقدس بحران  مدیریت زیست  محيط شناخت دانشجویي  زندگي هاي مهارت کارآفریني  گزارش وضعيت ارائه دروس -10

 فرهنگ و (مدن اسالم و ایران؛

 .اي فهحر و فني مرکز با نامه (فاهم اجراي از ها دانشكده گزارش ارایه -11

 

 

 

 : خالصه مذاکرات 

در ابتداي جلسننه آقاي دکتر معين فرد معاون آموزشنني و (حصننيالت (كميلي  یادآوري نمودند که در ابتداي هر (رم باید  

شكده  مدیر گروه مر(بط و نماینده            شامل رئيس دان سه نفره  سا(يد حم التدریس و مدعو با (ایيد کميته  سامي ا ست ا فهر

 ه عنوان نماینده رئيس دانشگاه به معاونت آموزشي ارسال گردد.هيات جذب دانشكده ب
 

  ـ مصوبات جلسه:3

 شرح مصوبه ردیف

اطالع (مام همكاران موضوع حضور اسا(يد در جلسات امتحان پایان (رم مورد بررسي قرار گرفت و مقرر گردید که مجددا به  1

 است. ياد درس در جلسه امتحان الزامرسانده شود که حضور است سیحم التدر ديو اسا( يعلم اتيه

موضوع (خلفات امتحاني دانشجویان مورد بررسي قرار گرفت و مقرر گردید که به دانشجویان یادآوري شود همراه داشتن  2

 (لفن همراه در جلسه امتحان (خلف محسوب شده و با فرد متخلف مطابم مقررات برخورد خواهد شد. 

 476اعالم   (ایيد و (جدید نمر نمرات يمصوب جلسه   – 14الحاقيه ماده خصوي بازبيني  پيشنهاد معاونت آموزشي در 3

بررسي مورد بحث و شوراي آموزشي دانشگاه   در بخ  (عيين (كليف موضوع عدم اعالم نمرات پایان (رم در زمان مقرر  



ابالغ به دانشكده ها و گروه هاي  ماده وهمان  2و  1(بصره هاي  و 14و موارد زیر جهت (كميل الحاقيه ماده  قرار گرفت

 آموزشي به (صویخ رسيد:

 آیين نامه آموزشي کارشناسي يمصوب 14الحاقيه ماده  "ج"و  "ب"و  "الف"در صورت عدم اعالم نمرات دروس بند 

+  در صورت درخواست دانشجو روز بررسي مجدد اوراق امتحاني 3 روز اعالم نمرات + 7مهلت مقرر ي  در 1393 سال

تبي داده مي شود و در در مرحله اول به استاد درس (ذکر ک   روز حسخ (قاضاي مدرس جهت (مدید مهلت 2حداکثر 

در کتبي (ذکر در بار دوم (ذکر کتبي همراه با درج در پرونده و در صورت (كرار براي بار سوم ضمن درج صورت (كرار

ات اداري یا هيات انتمامي اعضاي هيات علمي منعكس مي پرونده  موضوع (خلف حسخ مورد به کميته انضباطي  (خلف

 گردد. 

معادل سازي و  پذیرش واحدهاي درسي يمصوب جلسه  - 28الحاقيه ماده پيشنهاد معاونت آموزشي در خصوي بازبيني  4

 (بصرهو  قرار گرفتبررسي مورد بحث و در بخ  دانشگاه ها و دوره هاي قابل پذیرش   شوراي آموزشي دانشگاه  476

 آموزشي به (صویخ رسيد:ابالغ به دانشكده ها و گروه هاي  (بصره هاي همان ماده و و 28الحاقيه ماده زیر جهت (كميل 

صرفاً در مورد دانشگاه هاي دولتي انجام خواهد شد. نمرات (خصصي  پایه و اصلي يغير عمومي  معادل سازي دروس 

دانشگاه هاي جام    -آموزشكده ها و دانشكده هاي پودماني   -و غير دولتي غيرانتفاعي   -آزاد  –دانشگاه هاي پيام نور 

 دوره هاي نيمه حضوري و غيرحضوري قابل (طبيم نمي باشد. –دوره هاي  فراگير   -علمي و کاربردي 

وزشي دانشجو دروس عمومي دانشگاه هاي آزاد و غير انتفاعي مشروط به موافقت گروه آم 14و باال(ر از  14: نمرات 1 (بصره

 قایل پذیرش و معادل سازي مي باشد.

و  يبررسبحث و مطرح و پس از  يو مهندس يدر دانشكده فن يدر مقط  کارشناس يانرژ يرشته مهندس يراه انداز شنهاديپ 5

 .ديرس خیبه (صو  يموجود در دانشكده فن يها رساختیبا (وجه به ز اخذ نمر موافقان و مخالفان 

و راه اندازي گروه آموزشي رفتار حرکتي در دانشكده علوم ورزشي به دليل خارج بودن از اختيارات  درخواست (شكيل 6

 شورا خارج است از دستور کار خارج و مقرر گردیدکه به شوراي دانشگاه ارجاع شود.

ح گردید و مطر 15-14درخواست صدور مجوز (دریس خانم (وکليان کارشناس آزمایشگاه هاي دانشكده برق در ساعت  7

با (وجه به نياز مبرم دانشكده به حضور نامبرده در آزمایشگاه ها به ميزان بي  از سقف مجاز  مشروط به ارسال درخواست 

 مرخصي در ساعات اداري مذکور و براي حداکثر دو روز کاري  مورد موافقت قرار گرفت.

 دستور کار جلسه ي آینده :

 به دليل ضيم وقت به جلسه آینده موکول گردید.  10و  9  8 هاي شماره بررسي دستور

 

 

 

 

 جلسه:اعضاي امضاء 

 

 عاون آموزشي و(حصيالت (كميليم                   محمدرضا معين فرددکتر  -719

 مدیر آموزشي      عليرضا قدسي       دکتر   -720



 رئيس دانشكده (ربيت بدني                          امير حسين حقيقي      دکتر  -721

 رئيس دانشكده جارافيا و علوم محيطي               تر زهرا قليچي پور                    دک -722

 رئيس دانشكده ادبيات وعلوم انساني      دکتر حسن باقري نيا -723

 رئيس دانشكده هنر و معماري       دکتر حسن استاجي -724

 رئيس دانشكده علوم پایه                 دکتر سيد علي اصار علوي -725

 رئيس دانشكده الهيات                 ر سيد محمد کاظم علويدکت -726

 رئيس دانشكده نفت و پتروشيمي       دکتر محمود فرخي -727

 رئيس دانشكده ریاضيات و علوم کامپيو(ر      دکتر غالمرضا مقدسي   -728

 ردکتر رضا روشنفكر                                     رئيس دانشكده مهندسي برق و کامپيو( -729

 رئيس دانشكده فني و مهندسي       دکتر رضا سهيلي فرد -730

 مدیر دفتر نمارت و ارزشيابي      دکتر امير حسين کيذوري -731

 عضو شوراي آموزشي      عباس محمدیان   دکتر  -732

 عضو شوراي آموزشي      دکتر مهدي زعفرانيه  -733

 معاون مدیریت آموزشي       آقاي سيد مهدي ضيایي  -734

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزشی و  

 فرم صورتجلسه
 

 

 شوراي آموزشی   عنوان جلسه: 

 512  ي جلسه:شماره

 اتاق کنفرانس سازمان مرکزیی مکان:

 8-10ساعت: 

 17/10/97تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
 دکتر امير حسين کيذوري         -4    دکتر عليرضا قدسي    -3    محمدرضا معين فرددکتر  -2دکتر علي اصار مولوي            -1
 حسن باقري نيا       دکتر -8دکتر عباس محمدیان    -7       دکتر سيد علي اصار علوي -6       محمود فرخي دکتر -5
       زهرا قليچي پوردکتر  -12دکتر سيد محمد کاظم علوي       -11حسن استاجي        دکتر  -10 دکتر غالمرضا مقدسي -9
 دکتر امير حسين حقيقي       -16دکتر مهدي زعفرانيه        -15    دکتر رضا سهيلي فرد -14آقاي مهدي ضيائي         -13
      رضا روشنفكردکتر  -17

 اعضاي غایب جلسه:

 آقاي مهدي ضيائي -دکتر علي اصارمولوي

 

 دستور جلسه  -2
 تذکرات حقوقی دکتر برزویی مدیر محترم حقوقی -1

 توسط متخصصتخصصی تدریس دروس  -2

 در دانشکده فنی و مهندسی راه اندازی رشته مهندسی مواد -3

 راه اندازی رشته مهندسی فیزیک و اپتیک لیزر در دانشکده علوم پایه -4

 4-2درخواست مجوز تدریس خانم شنوایی در ساعت  -5

 کسر موظف کارشناسان آزمایشگاه  -6

 4-2ی موسوی فرد در ساعت درخواست مجوز تدریس آقا -7

 4-2درخواست مجوز تدریس آقای جمال آبادی در ساعت -8

 .تدریس دارند 4-2تصمیم گیری در مورد کارمندانی که بدون اخذ مجوز از شورای آموزشی در ساعت  -9

 بررسی شیوه نامه پیشنهادی معاونت آموزشی برای نحوه حضور اعضای هیات علمی- 10

  
 

  

 

 

 اتوبشرح مص ردیف



ساعت در هفته  6در خصوي (دریس کارمندان دانشگاه مقرر شد این همكاران مي (وانند در هر نيمسال (حصيلي حداکثر  1

 با اخذ مرخصي (درسي داشته باشند. 16-14(دریس نمایند. هم چنين این همكاران مي (وانند حداکثر دو روز در ساعت 

اي که بعدا به (صویخ خواهد رسيد در موارد این همكاران طبم شيوه نامه در خصوي کارشناسان آزمایشگاه مقرر گردید 2

ساعت در هفته کسر موظف داشته یاشند. در ضمن این همكاران  6ضروري با کسخ مجوز از شوراي آموزشي حداکثر 

 با اخذ مرخصي (دریس داشته باشند. 16-14مي (وانند در حداکثر دو روز به صورت حم التدریس در ساعت

 يمطرح و پس از بحث و بررس يدر مقط  کارشناس مواد يمهندس رشته يجهت راه انداز يدرخواست دانشكده مهندس 3

دانشگاه موافقت به عمل  ي(قاضا جهت ارجاع به شورا نیبا ا يموضوع  با (وجه به مدارك و امكانات دانشكده مهندس

 آمد.

 دستور کار جلسه ي آینده :

 موکول شد.ه بعد  بررسي سایر موارد به جلس

 

 جلسه:اعضاي امضاء 

 

 عاون آموزشي و(حصيالت (كميليم                   محمدرضا معين فرددکتر  -735

 مدیر آموزشي      عليرضا قدسي       دکتر   -736

 رئيس دانشكده (ربيت بدني                          امير حسين حقيقي      دکتر  -737

 رئيس دانشكده جارافيا و علوم محيطي                       دکتر زهرا قليچي پور             -738

 رئيس دانشكده ادبيات وعلوم انساني      دکتر حسن باقري نيا -739

 رئيس دانشكده هنر و معماري       دکتر حسن استاجي -740

 رئيس دانشكده علوم پایه                 دکتر سيد علي اصار علوي -741

 رئيس دانشكده الهيات                 دکتر سيد محمد کاظم علوي -742

 رئيس دانشكده نفت و پتروشيمي       دکتر محمود فرخي -743

 رئيس دانشكده ریاضيات و علوم کامپيو(ر      دکتر غالمرضا مقدسي   -744

 دکتر رضا روشنفكر                                     رئيس دانشكده مهندسي برق و کامپيو(ر -745

 س دانشكده فني و مهندسي رئي      دکتر رضا سهيلي فرد -746

 مدیر دفتر نمارت و ارزشيابي      دکتر امير حسين کيذوري -747

 عضو شوراي آموزشي      عباس محمدیان   دکتر  -748

 عضو شوراي آموزشي      دکتر مهدي زعفرانيه  -749

 معاون مدیریت آموزشي       آقاي سيد مهدي ضيایي  -750

 

 

 

 



 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 

 

 شوراي آموزشی   عنوان جلسه: 

 513  ي جلسه:شماره

 اتاق کنفرانس سازمان مرکزیی مکان:

 8-10ساعت: 

 20/12/97تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
     محمود فرخي دکتر -4دکتر امير حسين کيذوري     -3دکتر عليرضا قدسي              -2      محمدرضا معين فرددکتر  -1
 دکتر غالمرضا مقدسي -8حسن باقري نيا          دکتر -7دکتر عباس محمدیان            -6    دکتر سيد علي اصار علوي -5
 آقاي مهدي ضيائي   -12      زهرا قليچي پوردکتر  -11دکتر سيد محمد کاظم علوي   -10حسن استاجي           دکتر  -9
      رضا روشنفكردکتر  -16دکتر امير حسين حقيقي    -15کتر مهدي زعفرانيه            د -14       دکتر رضا سهيلي فرد -13
 دکتر محمد علي زنگنه اسدي يحسخ نياز  -17

 اعضاي غایب جلسه:

 

 

 دستور جلسه  -2
 توسط متخصص یدروس تخصص سیدر مورد تدر یمحترم حقوق ریمد ییدکتر برزو یتذکرات حقوق -1

 هیمسئول محترم آموزش دانشکده علوم پا یعیآقای ش تشنهادایپ یبررس -2

 در مقطع کارشناسی اپتيك و ليزر يمهندس رشته يجهت راه اندازپایه  علومدرخواست دانشكده بررسي  -3

 یدانشکده ها برای رشته های کارشناس یاعالم تیظرف یسبرر -4 

  از معدل کل بتیحذف نمره رفر غ -5

 

 

  

 

 

 اتشرح مصوب ردیف

مطرح و پس از بحث و  يدر مقط  کارشناس اپتيك و ليزر يمهندس رشته يجهت راه اندازپایه  علومدرخواست دانشكده  1

دانشگاه موافقت به  ي(قاضا جهت ارجاع به شورا نیبا ا علوم پایهموضوع  با (وجه به مدارك و امكانات دانشكده  يبررس

 عمل آمد.

مطرح و پس از بحث و بررسي  1398هاي مقط  کارشناسي ورودي مهر و بهمن ماه ظرفيت اعالمي دانشكده ها براي رشته  2

 موضوع  به (صویخ رسيد.



نمره غیبت " آیين نامه آموزشي دوره کارشناسي با عنوان 18الحاقيه ماده پيشنهاد معاونت آموزشي در خصوي بازبيني  3

 قرار گرفتبررسي مورد بحث و موزشي دانشگاه   شوراي آ 476يمصوب جلسه  "امتحانی یا غیبت بیش از حد در کالس

 به (صویخ رسيد: به شرح زیر اصالح وو 

شامل دانشجویانی که به دلیل غیبت غیر موجه در جلسه امتحان یا غیبت بیش از حد مجاز در  18تسهیالت ماده "

ی در ریز نمرات تحصیلی نمره یا تمام نمره های مردودی قبل کالس نمره مردودی دریافت کرده اند نیز می شود و

دانشجو که به سبب غیبت امتحانی و یا کالسی دانشجو بوده اند پس از اخذ نمره قبولی در معدل کل بی اثر خواهند 

 "شد.

 دستور کار جلسه ي آینده :

 موکول شد.بررسي سایر موارد به جلسه بعد  

 

 جلسه:اعضاي امضاء 

 

 عاون آموزشي و(حصيالت (كميليم                   محمدرضا معين فرددکتر  -751

 مدیر آموزشي      عليرضا قدسي       دکتر   -752

 رئيس دانشكده (ربيت بدني                          امير حسين حقيقي      دکتر  -753

 رئيس دانشكده جارافيا و علوم محيطي               دکتر زهرا قليچي پور                     -754

 رئيس دانشكده ادبيات وعلوم انساني      دکتر حسن باقري نيا -755

 رئيس دانشكده هنر و معماري       دکتر حسن استاجي -756

 رئيس دانشكده علوم پایه                 دکتر سيد علي اصار علوي -757

 رئيس دانشكده الهيات                 دکتر سيد محمد کاظم علوي -758

 رئيس دانشكده نفت و پتروشيمي       دکتر محمود فرخي -759

 رئيس دانشكده ریاضيات و علوم کامپيو(ر      دکتر غالمرضا مقدسي   -760

 دکتر رضا روشنفكر                                     رئيس دانشكده مهندسي برق و کامپيو(ر -761

 رئيس دانشكده فني و مهندسي       دکتر رضا سهيلي فرد -762

 مدیر دفتر نمارت و ارزشيابي      دکتر امير حسين کيذوري -763

 عضو شوراي آموزشي      عباس محمدیان   دکتر  -764

 عضو شوراي آموزشي      دکتر مهدي زعفرانيه  -765

 معاون مدیریت آموزشي       آقاي سيد مهدي ضيایي  -766

 ایثارگر و هدشا دانشجویان امور دفترمدیر                        ي زنگنه اسد يدکتر محمد عل -767

 

 

 



 

 

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 صورتجلسه فرم
 

 

 شوراي آموزشی   عنوان جلسه: 

 514  ي جلسه:شماره

 اتاق کنفرانس سازمان مرکزیی مکان:

 8-10ساعت: 

 9/2/98تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
     فرخي محمود دکتر -4دکتر امير حسين کيذوري     -3دکتر عليرضا قدسي              -2      محمدرضا معين فرددکتر  -1
 دکتر غالمرضا مقدسي -8حسن باقري نيا          دکتر -7دکتر عباس محمدیان            -6     دکتر سيد علي اصار علوي -5
 آقاي مهدي ضيائي   -12      زهرا قليچي پوردکتر  -11دکتر سيد محمد کاظم علوي   -10حسن استاجي           دکتر  -9
      رضا روشنفكردکتر  -16دکتر امير حسين حقيقي    -15دکتر مهدي زعفرانيه             -14       دکتر رضا سهيلي فرد -13

 اعضاي غایب جلسه:

 دکتر مهدي زعفرانيه –دکتر عباس محمدیان  -دکتر محمدرضا معين فرد 

 

 دستور جلسه  -2
 خرداد 24و  23کور ارشد در برگزاری کن لیبه دل98-97نیمسال دوم  یانیارالح برنامه امتحانات پا -1

 بعد از ظهر در ماه مبارك رمضان یساعات کالس رییت بررسی  -2

 در مقطع کارشناسی یپزشک یراه اندازی رشته مهندس -3

 پلیمر در مقطع کارشناسی یراه اندازی رشته مهندس -4

 برگزاری مراسم گرامیداشت روز معلم -5

گروه به ر یس  و ارسال مصوبه یبر واگذاری دروس در شورای گروه آموزش دیتاک و 99- 98اول  مسالیدروس ن زییبرنامه ر  -6

 دانشکده و دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

  انیدانشجو یستمیس ابیحضور و غ -7

 یلیراهنمای تحص دیاساتبرای  ییاجرا ازیامت شنهادیپ یبررس -8

 دیاسات سیتدر تیفیک یابیدر مورد ارز ذورییآقای دکتر ک یلیگزارش تحل -9

  اناستاد یابیارزش راهکار جهت شرکت دانشجویان در هیارا -10

 

 

  



 

 

 

 

 مصوبات-3

 اتشرح مصوب ردیف

و (قارن  98خرداد ماه  24و  23به روزهاي پنج شنبه و جمعه مورخ  98با (وجه به (ايير زمان آزمون کارشناسي ارشد سال  1

  پس از بحث و بررسي موضوع مقرر شد امتحانات پایان (رم دانشگاه در (رم 97-98با ایام امتحانات پایان نيمسال دوم 

عينا بدون (ايير ساعت برگزاري به روزهاي  23/3/98و پنج شنبه مورخ  22/3/98جاري در روزهاي چهارشنبه مورخ 

 انتقال یابد. 4/4/98و سه شنبه  3/4/98دوشنبه 

مطرح و با (وجه به لاو ساعت  13 رمضان از ساعتماه مبارك  امیدر از ظهربعد ا يکالس يساعت ها يبرگزارپيشنهاد  2

 مورد موافقت قرار نگرفت. 18-20کالسي

در مقط  کارشناسي مطرح و پس از بحث  يپزشكدرخواست دانشكده برق و الكترونيك مبني بر راه اندازي رشته مهندسي  3

 .ديرس خیبه (صووجود موضوع با (وجه به امكانات و زیرساخت هاي مو بررسي 

در مقط  کارشناسي مطرح و پس از بحث و ليمر پمبني بر راه اندازي رشته مهندسي فني و مهندسي درخواست دانشكده  4

 .ديرس خیبه (صوموضوع با (وجه به امكانات و زیرساخت هاي موجود منوط به اعالم همكاري دانشكده نفت بررسي 

به اطالع اعضاي شوراي آموزشي  15/2/1398روز دوشنبه مورخ معلم در مي داشت روز اهم موارد مربوط به برنامه گرا 5

دانشگاه رسيد و در این خصوي مقرر شد از هر دانشكده یك مدیر گروه به عنوان مدیر گروه نمونه معرفي گردد و انتخاب 

 رئيس دانشكده نمونه منتفي شود.

راه اندازي سيستم حضور و غياب کالسي دانشجویان به صورت آزمایشي  نيمسال (حصيلي از زمان   3با عنایت به گذشت  6

 مسالينسوي کليه مدرسين محترم ياعضاي هيات علمي و حم التدریس  از از  يكيالكترون ابيانجام حضور و غمقرر شد 

غياب روساي و همچنين با عنایت به وظيفه قانوني و آیين نامه اي اسا(يد در انجام حضور  دوش ياجبار 98-99اول 

دانشكده در انجام ارزیابي هاي خود این مساله را مورد (وجه قرار دهند. ضمنا مقرر شد کتابچه راهنما به صورت 

 برگزار شود.منمور  نیبه انيز  يکارگاه آموزشالكترونيكي در اختيار گروه هاي آموزشي و اسا(يد قرار گرفته و 

  پيشنهاد مدیریت نمارت و ارزشيابي دانشگاه مبني بر عدم امكان انجام انتخاب با (وجه به اهميت انجام ارزشيابي اسا(يد 7

واحد نيمسال بعد براي دانشجویاني که اقدام به ارزشيابي الكترونيك دروس خود ننموده اند مطرح و ضمن (صویخ مقرر 

 .ندیمافقط در روز آخر بازه انتخاب واحد بتوانند انتخاب واحد نشد این دسته از دانشجویان 

 دستور کار جلسه ي آینده :

 بررسی سایر موارد به جلسه بعد موکول شد.

 

 

 

 



 جلسه:اعضاي امضاء 

 

 عاون آموزشي و(حصيالت (كميليم                   محمدرضا معين فرددکتر  -768

 مدیر آموزشي      عليرضا قدسي       دکتر   -769

 رئيس دانشكده (ربيت بدني                          امير حسين حقيقي      دکتر  -770

 رئيس دانشكده جارافيا و علوم محيطي               دکتر زهرا قليچي پور                     -771

 رئيس دانشكده ادبيات وعلوم انساني      دکتر حسن باقري نيا -772

 رئيس دانشكده هنر و معماري       دکتر حسن استاجي -773

 رئيس دانشكده علوم پایه                 دکتر سيد علي اصار علوي -774

 رئيس دانشكده الهيات                 دکتر سيد محمد کاظم علوي -775

 رئيس دانشكده نفت و پتروشيمي       دکتر محمود فرخي -776

 رئيس دانشكده ریاضيات و علوم کامپيو(ر      دکتر غالمرضا مقدسي   -777

 دانشكده مهندسي برق و کامپيو(ر دکتر رضا روشنفكر                                     رئيس -778

 رئيس دانشكده فني و مهندسي       دکتر رضا سهيلي فرد -779

 مدیر دفتر نمارت و ارزشيابي      دکتر امير حسين کيذوري -780

 عضو شوراي آموزشي      عباس محمدیان   دکتر  -781

 عضو شوراي آموزشي      دکتر مهدي زعفرانيه  -782

 ریت آموزشي معاون مدی      آقاي سيد مهدي ضيایي  -783

 ایثارگر و هدشا دانشجویان امور دفترمدیر                        ي زنگنه اسد يدکتر محمد عل -784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 

 

 عنوان جلسه:  شوراي آموزشی  

 515ي جلسه:  شماره

 مکان: اتاق جلسات دانشکده علوم پایه

 8-10ساعت: 

 20/3/98تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 ـ اعضاي شورا :1
     محمود فرخي دکتر -4دکتر امير حسين کيذوري     -3دکتر عليرضا قدسي              -2      محمدرضا معين فرددکتر  -1
 قدسيدکتر غالمرضا م -8نيا         حسن باقري دکتر -7دکتر عباس محمدیان            -6اصار علوي     دکتر سيد علي -5
 آقاي مهدي ضيائي   -12      دکتر زهرا قليچي پور -11دکتر سيدمحمدکاظم علوي   -10دکتر حسن استاجي            -9
      رضا روشنفكردکتر  -16دکتر امير حسين حقيقي    -15دکتر مهدي زعفرانيه             -14       دکتر رضا سهيلي فرد -13

 اعضاي غایب جلسه:

 ضيائي  آقاي مهدي 

 

 دستور جلسه  -2
 98-99(قویم آموزشي نيمسال اول و دوم  -1

 کسر موظف خانم مهندس شنوایي -2

 (رم (ابستان -3

 همای  انتخاب رشته  -4
 

 مصوبات-3 

 شرح مصوبات ردیف

 به شرح ذیل به (صویخ رسيد 98-99کليات (قویم آموزشي نيمسال اول و دوم  1

 نيمسال اول :

 98شهریور ماه  26لاایت  23انتخاب واحد:  

 98شهریور ماه  30شروع کالس ها:  

 98مهر ماه  8و  7حذال و اضافه:  

 98دي ماه  18پایان کالس ها: 

 98بهمن ماه  3دي ماه لاایت  21امتحانات: 

 نيمسال دوم:

 98بهمن ماه  8لاایت  5انتخاب واحد: 

 98بهمن ماه  12شروع کالس ها:  

 98همن ماه ب 20و  19حذال و اضافه: 



 99خرداد ماه  13پایان کالس ها: 

 99خرداد ماه  31لاایت  99خرداد ماه  17امتحانات: 

درخواست کسر موظف خانم مهندس شنوایي مطرح و پس از بررسي موضوع مقرر شد در این خصوي مطابم مصوبات  2

 قبلي عمل شود.

 شرایط با (ابستاني (رم برگزاري ایشان  ل(حصي از فراغت به کمك و کارشناسي دانشجویان مشكل حل جهت 3

 آموزشي معاونت با را الزم همكاري چهارچوب این در ها دانشكده (مامي شد مقرر و رسيد (صویخ به زیر

 آورند: عمل به دانشگاه

 باشد. مي ارائه قابل حضوري صورت به دانشگاه دانشجویان (مامي براي عمومي دروس الف 

 (مامي براي آموزشي  گروه موافقت به مشروط حضوري صورت به شناسيکار (خصصي و پایه دروس ب 

  باشد. مي ارائه قابل دانشگاه دانشجویان

 واحد است. ٦حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی  ج 

 گروه (ایيد با (واندمي شود التحصيل فارغ (ابستاني دوره واحدهاي اخذ با دانشجو که صور(ي در 1(بصره:

 نماید. انتخاب واحد 8 سقف (ا را اختصاصي و پایه عمومي  دروس شيآموز

 به نامه  همين ج بند واحدهاي سقف ي(ا آموزشي گروه موافقت به مشروط (خصصي  و پایه دروس :2(بصره

 بود: خواهد ارائه قابل زیر دانشجویان براي حضوري غير صورت

 دوم نيمسال پایان (ا که دانشجویاني -2 شوند مي لتحصيلا فارغ (ابستان دوره دروس اخذ با که دانشجویاني -1

 بار دو حداقل را (خصصي دروس که دانشجویاني -3 است  باقيمانده برایشان درسي واحد 30 (عداد 97-98

 باشند. افتاده

 نمایند. اماقد نام ثبت براي (حصيل محل دانشگاه از مهماني فرم ارایه با (وانندمي نيز هادانشگاه سایر دانشجویان

 محل دانشگاه موافقت صورت غيرحضورييدر یا و حضوري صورت به دانشجویان این براي دروس ارایه

 .است پذیر امكان (حصيل 

 1398با (وجه به برگزاري همای  معرفي رشته ها و انتخاب رشته ویژه داوطلبين آزمون سراسري دانشگاه ها در مرداد ماه  4

 ها همكاري الزم را در این خصوي با مدیریت آموزشي دانشگاه به عمل آورند.مقرر گردید (مامي دانشكده 

مقرر گردید مهلت ثبت حضور  98-99در خصوي راه اندازي سامانه حضور و غياب الكترونيك کالسي از نيمسال اول  5

 شد.روز بعد از زمان برگزاري کالس با 7و غياب دانشجویان در سيستم از سوي اسا(يد درس  حداکثر 

و به منمور بررسي نتایج حاصل و  1397-1398در سال (حصيلي  16-18با (وجه به حذال ساعت برگزاري کالس  

بازخورد این مورد  مقرر شد دفتر نمارت و ارزشيابي نتایج حاصل را مورد ارزیابي قرار دهد و نتيجه را به شوراي آموزشي 

 دانشگاه ارائه نماید.



 

 

 

 امضاء اعضاي جلسه:

 

 معاون آموزشي و(حصيالت (كميلي                   محمدرضا معين فردتر دک -785

 مدیر آموزشي      دکتر  عليرضا قدسي        -786

 رئيس دانشكده (ربيت بدني                          دکتر امير حسين حقيقي       -787

 فيا و علوم محيطيرئيس دانشكده جارا               دکتر زهرا قليچي پور                     -788

 رئيس دانشكده ادبيات وعلوم انساني      دکتر حسن باقري نيا -789

 رئيس دانشكده هنر و معماري       دکتر حسن استاجي -790

 رئيس دانشكده علوم پایه                 دکتر سيد علي اصار علوي -791

 رئيس دانشكده الهيات                 دکتر سيد محمد کاظم علوي -792

 رئيس دانشكده نفت و پتروشيمي       رخيدکتر محمود ف -793

 رئيس دانشكده ریاضيات و علوم کامپيو(ر      دکتر غالمرضا مقدسي   -794

 دکتر رضا روشنفكر                                     رئيس دانشكده مهندسي برق و کامپيو(ر -795

 رئيس دانشكده فني و مهندسي       دکتر رضا سهيلي فرد -796

 مدیر دفتر نمارت و ارزشيابي      يذوريدکتر امير حسين ک -797

 عضو شوراي آموزشي      دکتر عباس محمدیان    -798

 عضو شوراي آموزشي      دکتر مهدي زعفرانيه  -799

 معاون مدیریت آموزشي       آقاي سيد مهدي ضيایي  -800

 رایثارگ و شاهد دانشجویان امور ي                         مدیردفترزنگنه اسد يدکتر محمد عل -801

 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 

 

 عنوان جلسه:  شوراي آموزشی  

 517ي جلسه:  شماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزيمکان: 

 8-10ساعت: 

 22/7/98تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 اعضاي شورا : 
 اصار علوي  دکتر سيد علي -4           محمود فرخي دکتر -3          دکتر عليرضا قدسي -2      محمدرضا معين فرددکتر  -1
 دکتر سيدمحمدکاظم علوي -8دکتر حسن استاجي            -7       دکتر غالمرضا مقدسي -6      دکتر آذین حسين زاده -5
 دکتر امير حسين حقيقي   -12          رضا روشنفكردکتر  -11دکتر بهمن کروجي        -10        دکتر زهرا قليچي پور -9
          آقاي مهدي ضيائي -15       دکتر عباس محمدیان -14       دکتر مهدي زعفرانيه -13

 اعضاي غایب جلسه:

        دکتر رضا سهيلي فرد -2    نيا        حسن باقري دکتر -1

 

 دستور جلسه 

 غيبت دانشجویان. پياده روي اربعين و 1

 . (جهيزات آموزشي2

 . برنامه حضور3

 سيستمي دانشجویان و موارد خاي  . حضور و غياب4

  .. امكان فارغ التحصيلي دانشجو با حداکثر دو درس باقيمانده در دو هفته اول هر نيمسال (حصيلي با دریافت هزینه درس5

 .رت درخواست دانشجوي ایراني. دریافت هزیته صدور کارنامه (حصيلي به انگليسي در صو6

 .. شرایط اعمال ضریخ کاهشي در ساعات (دریس براي دروس به حد نصاب نرسيده7

 . بررسي آیين نامه ار(قاي (وان شالي دانشجویان کارشناسي.8

  . بررسي آیين نامه (حصيل همزمان.9

  .. عدم ارایه مجدد درس براي یك ورودي10

  .نوورودها  (شكيل جلسه در ابتداي ورود و نيمسال هاي بعدي (وسط اسا(يد راهنما . (عيين استاد راهنماي (حصيلي11

 

 تصمیمات جلسه 

 شرح مصوبات ردیف

مهر در راهپيمایي کربال شرکت نموده اند به  27(ا  17مطابم مصوبه شوراي فرهنگي  مقرر شد اسامي دانشجویاني که از  1

 نگي (هيه و به مدیریت آموزشي ارسال گردد.همراه ليست دروس دانشجو (وسط مدیریت فره

چنانچه دانشجو در بازه فوق داراي غيبت کالسي شده و در پایان (رم جزب دانشجویان داراي غيبت بي  از حد مجاز قرار 

 گيرد  غيبت (اریخ فوق در جم  غيبت ها محاسبه نخواهد شد.



موزشي ارسال نمایند (ا بودجه در نمر گرفته شده به این منمور مقرر شد دانشكده ها نيازهاي آموزشي خود را به معاونت آ 2

 به دانشكده ها بر اساس اولویت بندي (خصيص یابد.

برنامه "مقرر گردید اعضاي محترم هيات علمي با مراجعه به کار(ابل خود  برنامه حضور هفتگي خود را در زیر سيستم  3

امه پس از (ایيد مدیر گروه قابل مشاهده (وسط سایر استادان و دانشجویان ثبت و (ایيد نمایند. این برن "حضور در دانشگاه

ضمنا امكان خام سازي برنامه حضور اعضاي محترم هيات علمي از طریم سيستم آموزش دانشگاه براي مدیران  خواهد بود.

 گروه ها فراهم شده است.

به این موضوع (ماما بر عهده استاد درس مي باشد  با عنایت به آنكه وضعيت حضور و غياب کالسي و مجوزهاي مربوط  4

مقرر شد در خصوي نحوه ثبت غيبت دانشجویاني که داراي شرایط خاي مي باشند و یا عدم حضور ایشان از سوي 

استاد درس بالمان  (شخيص داده مي شود  استاد درس براي دانشجو وضعيت حاضر ثبت نماید و یا پس از طرح و (ایيد 

راي گروه نسبت به درج وضعيت حاضر براي این دسته از دانشجویان اقدام شود. ضمنا مقرر شد در این موضوع در شو

 موارد استاد درس (وضيحات و دالیل الزم را در قسمت (وضيحات سيستم ثبت نماید.

ي در مورد بحث قرار گرفت و (صميم گير اعمال ضریب کاهشی در ساعات تدریس برای دروس به حد نصاب نرسیده 5

 این مورد وبررسي سایر موارد در دستور جلسه به جلسه بعد موکول شد.

 

 

 

 اعضاي جلسه: سمت

 

 معاون آموزشي و(حصيالت (كميلي                   محمدرضا معين فرددکتر  -802

 مدیر آموزشي      دکتر  عليرضا قدسي        -803

 دانشكده (ربيت بدني رئيس                          دکتر امير حسين حقيقي       -804

 رئيس دانشكده جارافيا و علوم محيطي               دکتر زهرا قليچي پور                     -805

 رئيس دانشكده ادبيات وعلوم انساني      دکتر حسن باقري نيا -806

 رئيس دانشكده هنر و معماري       دکتر حسن استاجي -807

 دانشكده علوم پایه رئيس                 دکتر سيد علي اصار علوي -808

 رئيس دانشكده الهيات                 دکتر سيد محمد کاظم علوي -809

 رئيس دانشكده نفت و پتروشيمي       دکتر محمود فرخي -810

 رئيس دانشكده ریاضيات و علوم کامپيو(ر      دکتر غالمرضا مقدسي   -811

 ه مهندسي برق و کامپيو(ردکتر رضا روشنفكر                                     رئيس دانشكد -812

 رئيس دانشكده فني و مهندسي       دکتر رضا سهيلي فرد -813

 شوراي آموزشيحقيقي عضو       دکتر عباس محمدیان    -814

 شوراي آموزشي حقيقي عضو      دکتر مهدي زعفرانيه  -815
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 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 فرم صورتجلسه
 

 

 عنوان جلسه:  شوراي آموزشی  

 518ي جلسه:  شماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزيمکان: 

 8-10ساعت: 

 20/8/98تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 اعضاي شورا : 
 اصار علوي  دکتر سيد علي -4           محمود فرخي دکتر -3          دکتر عليرضا قدسي -2      ن فردمحمدرضا معيدکتر  -1
 دکتر سيدمحمدکاظم علوي -8دکتر حسن استاجي            -7       دکتر غالمرضا مقدسي -6    نيا        حسن باقري دکتر -5
 دکتر امير حسين حقيقي   -12          رضا روشنفكردکتر  -11       سهيلي فرددکتر رضا  -10         دکتر زهرا قليچي پور -9
          آقاي مهدي ضيائي -15        دکتر عباس محمدیان -14        دکتر مهدي زعفرانيه -13
        يحضور در صورت نياز يزنگنه اسد يدکتر محمد عل -16

 جلسه:و میهمان  اعضاي غایب 

دکتر باقري نبا يخانم دکترامينه محبي به نمایندگي از ایشان حضور  -يآقاي دکتر مولوي حضور داشتند معين فرد محمدرضادکتر 

 .به نمایندگي از ایشان حضور داشتند يآقاي دکتررحيم ایلدرآبادي رضا روشنفكردکتر  -دکتر حسن استاجي -داشتند  

دکتر حسين قدر(ي به عنوان رئيس مرکز  تر نمارت و ارزشيابي وآقايآقاي دکتر علي اکبر عارفي جمال به عنوان عضو مدیر دف

 نيز حضور داشتند.  و رضا زرقاني به عنوان کارشناس حم التدریسبراي طرح موضوع پيشنهادي پژوهشي جارافيا 
 

 دستور جلسه 

 .اصالح تقویم آموزشی و قرار دادن زمان حذف تک درس قبل از ارزشیابی .1

دانشجو با حداکثر دو درس باقیمانده در دو هفته اول هر نیمسال تحصیلی با دریافت هزینه  امکان فارغ التحصیلی .2

  .درس

 .اعمال ضریب کاهشی در ساعات تدریس برای دروس به حد نصاب نرسیده  .3

 ایجاد گروه علوم اجتماعی  .4

آنها توسط   انتخاب واحد و تایید  و بررسی مشکالت آموزشی  تعیین استاد راهنمای تحصیلی نوورودها، تشکیل جلسه  .5

تاثیر نحوه عملکرد استاد راهنمای تحصیلی در نمره مدیر گروه   اساتید راهنما در صورت مراجعه دانشجو به استاد راهنما.

 .و رئیس دانشکده به عضو هیات علمی در ترفیع

 لی دانشجویان کارشناسی.بررسی آیین نامه ارتقای توان شغ .6

  ان.بررسی آیین نامه تحصیل همزم .7

 

 

 

 تصمیمات جلسه 



 (صميماتشرح  ردیف

درخواست مدیر محترم نمارت  ارزشيابي و (ضمين کيفيت دانشگاه مبني بر قرار گرفتن زمان حذال (ك درس قبل از زمان  1

ارزشيابي استادان (وسط دانشجویان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر گردید از این (اریخ به بعد زمان حذال (ك 

 ز هفته دهم (ا ابتداي هفته پانزدهم و زمان ارزشيابي هفته هاي پانزدهم و شانزدهم باشد. درس ا

با اخذ درس دوم براي فراغت از (حصيل در ابتداي نيمسال به صورت پي  (رم مخالفت شد و مقرر گردید اخذ درس  2

د به صورت معرفي به استاد در ابتداي درس باقيمانده داشته باشن 2دوم دانشجویاني که براي فارغ التحصيلي حداکثر 

 نيمسال (حصيلي در صورت موافقت کميسيون موارد خاي بالمان  باشد. 

موضوع اعمال ضریب تعادلی)افزایشی وکاهشی( در ساعات تدریس مقرر گردید پیش نویسی تهیه و در جلسه بعدی  3

 مورد بحث قرار گیرد. 

در دانشكده ادبيات و علوم انساني به دليل نداشتن شرایط حداقلي (عداد عضو با در خواست ایجاد گروه علوم اجتماعي  4

 هيات علمي مخالفت گردید. 

(عریف استاد راهنماي (حصيلي براي دانشجویان و (شكيل جلسات (وجيهي و آموزش نكات آموزشي آیين نامه آموزشي  5

گرفت و مقرر گردید در صورت زیاد بودن (عداد  به دانشجویان و بررسي مشكالت درسي آنان مجدد مورد (اکيد قرار

استاد راهنما براي آن ها (عيين گردد (ا اسا(يد وقت کافي براي رسيدگي به امور دانشجویان را  3یا  2دانشجوي ورودي 

 گروه  به عضو هیات علمی درتاثیر نحوه عملکرد استاد راهنمای تحصیلی در نمره مدیرداشته باشند.  در ضمن پيشنهاد 

 ترفیع به دلیل این که ممکن است بعضی از استادان دانشجوی تحت سرپرستی نداشته باشند، مورد موافقت قرار نگرفت.

 بررسي سایر موارد در دستور جلسه به جلسه بعدي موکول گردید. 6

 جلسه:سمت اعضاي 

 معاون آموزشي و(حصيالت (كميلي                   محمدرضا معين فرددکتر  -818

 مدیر آموزشي      عليرضا قدسي        دکتر  -819

 رئيس دانشكده (ربيت بدني                          دکتر امير حسين حقيقي       -820

 رئيس دانشكده جارافيا و علوم محيطي               دکتر زهرا قليچي پور                     -821

 يرئيس دانشكده ادبيات وعلوم انسان      دکتر حسن باقري نيا -822

 رئيس دانشكده هنر و معماري       دکتر حسن استاجي -823

 رئيس دانشكده علوم پایه                 دکتر سيد علي اصار علوي -824

 رئيس دانشكده الهيات                 دکتر سيد محمد کاظم علوي -825

 رئيس دانشكده نفت و پتروشيمي       دکتر محمود فرخي -826

 شكده ریاضيات و علوم کامپيو(ررئيس دان      دکتر غالمرضا مقدسي   -827

 دکتر رضا روشنفكر                                     رئيس دانشكده مهندسي برق و کامپيو(ر -828

 رئيس دانشكده فني و مهندسي       دکتر رضا سهيلي فرد -829

 شوراي آموزشيحقيقي عضو       دکتر عباس محمدیان    -830

 ي آموزشيشورا حقيقي عضو      دکتر مهدي زعفرانيه  -831

 معاون مدیریت آموزشي       آقاي سيد مهدي ضيایي  -832

 ایثارگر و شاهد دانشجویان امور ي                         مدیردفترزنگنه اسد يدکتر محمد عل -833



 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی    

 فرم صورتجلسه
 

 

 عنوان جلسه:  شوراي آموزشی  

 519ي جلسه:  شماره

 فرانس سازمان مرکزيسالن کنمکان: 

 8-10ساعت: 

 4/9/98تاریخ جلسه: 

 ساعت 2مدت: 
 

 اعضاي شورا : 
 اصار علوي  دکتر سيد علي -4           محمود فرخي دکتر -3          دکتر عليرضا قدسي -2      محمدرضا معين فرددکتر  -1
 دکتر سيدمحمدکاظم علوي -8دکتر حسن استاجي            -7       دکتر غالمرضا مقدسي -6    نيا        حسن باقري دکتر -5
 دکتر امير حسين حقيقي   -12          رضا روشنفكردکتر  -11       دکتر رضا سهيلي فرد -10         دکتر زهرا قليچي پور -9
            آقاي مهدي ضيائي -15        دکتر عباس محمدیان -14        دکتر مهدي زعفرانيه -13
        يحضور در صورت نياز يزنگنه اسد يدکتر محمد عل -16

 جلسه:و میهمان  اعضاي غایب 

         دکتر عباس محمدیان -دکتر باقري نيا يخانم دکتر محبي به نمایندگي از ایشان حضور داشتند  

 حضور داشتند. اول دستور جلسه  براي موردنيز  دکتر رستگار  و آقاي رضا زرقاني به عنوان کارشناس حم التدریس آقاي
 

 دستور جلسه 

پیشنهاد معاون آموزشی برای کف وسقف کالس های آموزشی کارشناسی و کارشناسی ارشد و اعمال ضریب در . بررسی 1

افزایشی برای دروس با تعداد دانشجوی بیشتر از حد تعیین شده  و ضریب کاهشی برای دروس به صورت ساعات حق تدریس 

 .صابزیر حد ن

 . بررسی طرح تبدیل نظام پرداخت حق تدریس به نظام بهره وری و نوارزش آفرینی2

 اشتغال پذیری دانشجویان کارشناسی.بررسی آیین نامه ارتقای توان . 3

  بررسی آیین نامه تحصیل همزمان.. 4

 

 تصمیمات جلسه 

 (صميماتشرح  ردیف

ف کالس های آموزشی کارشناسی و کارشناسی ارشد و اعمال برای کف وسقبا مجموعه پيشنهادي معاونت آموزشي  1

افزایشی برای دروس با تعداد دانشجوی بیشتر از حد تعیین شده و ضریب به صورت ضریب در ساعات حق تدریس 

مخالفت گردید و مقرر گردید عملکرد محاسبه ساعت موظف و پرداخت حق  کاهشی برای دروس زیر حد نصاب

 قبلی شورای آموزشی باشد. التدریس مطابق مصوبات



به اطالع رسانده  نامه وزارت علوم  مبنی بر طرح تبدیل نظام پرداخت حق تدریس به نظام بهره وری و نو ارزش آفرینی 2

 شد.

این  5و   4مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. در مورد مواد  اشتغال پذیری دانشجویان کارشناسیآیين نامه ار(قاي (وان  3

واحد درس مهار(ي  مقرر گردید موارد زیر از دفتر برنامه ریزي آموزش عالي استعالم  4ه مبني بر ارائه حداقل آیين نام

این دروس همان دروس اختياري پيشنهادي موسسات اجرایي است یا باید دروس جدیدي طراحي و برنامه ریزي -1گردد: 

دوره ها و آموزش هایي که دانشجو در خارج از دانشگاه  شامل 5آیا آموزش هاي فرابرنامه اي مطرح در ماده  -2گردد 

 مي گذراند يمانند دوره هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي  مي باشد یا خير. 

  8مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس (بصره ماده  97آیين نامه جدید (حصيل همزمان در مقط  کارشناسي مصوب سال  4

 ه هاي آموزشي و دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه به (صویخ رسيد:آیين نامه زیر جهت اجرا در گرو

درصد بر(ر  10متقاضيان (حصيل همزمان در دو رشته پس از دو نيمسال از شروع (حصيل به شرط آنكه جزو  -1 

دانشجویان هم ورودي و هم رشته خود بوده و همچنين مشمول شرایط ذیل باشند  مي (وانند درخواست خود را جهت 

 (حصيل در رشته دوم به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه ارسال نمایند:

 در رشته اول در (مام نيمسال هاي قبل از (قاضا 17الف  کسخ معدل حداقل 

در رشته هاي  17.5در رشته هاي علوم انساني و  18.5ب  معدل کل دانشجو در رشته اول در زمان (قاضا باید حداقل 

 اشد.مهندسي و علوم پایه ب

انحراال معيار بيشتر از ميانگين نمره  2.5از آیين نامه مبني بر داشتن نمره کل قبولي کنكور حداقل  2ج  شرط الف ماده 

 هاي شرکت کنندگان در گروه آزمایشي را با (ایيد سازمان سنج  آموزش کشورداشته باشد.

 ول  داشته باشد.د  دانشجو امكان ا(مام رشته دوم را در سنوات باقيمانده از رشته ا

دانشجو با داشتن شرایط فوق و با موافقت مدیران گروه هاي آموزشي رشته اول و دوم مي (واند هر یك از رشته هاي  -2

 موجود در دانشگاه را بر اساس عالقه خود به عنوان رشته دوم انتخاب نماید.

  در دو ها و شروع (حصيلس از (طبيم واحدرشته دوم دانشجو پهاي (حصيلي در چنانچه معدل کل یا معدل نيمسال  -3

 .آیدمي عمل ه ب يدر رشته دوم جلوگير يباشد از ادامه (حصيل و 15یا متناوب زیر  ي(رم متوال

چنانچه دانشجو در رشته اول از ممتازي خارج شود کليه امتيازات ممتازي را از دست خواهد داد و مجاز به ادامه  -4

 د.رشته دوم نخواهد بو(حصيل در 

نيمسال و عدم پرداخت شهریه  موضوع به هيات امنا ارجاع داده خواهد شد و  10در مورد افزای  سقف سنوات (ا  -5

 نتيجه بعدا اعالم خواهد شد.

 دانشجو نمي (واند از رشته اول انصراال دهد. -6

 بود.سایر موارد مطابم آیين نامه (حصيل همزمان و آیين نامه آموزشي سایر دانشجویان خواهد 

 جلسه:سمت اعضاي 

 معاون آموزشي و(حصيالت (كميلي                   محمدرضا معين فرددکتر  -834

 مدیر آموزشي      دکتر  عليرضا قدسي        -835

 رئيس دانشكده (ربيت بدني                          دکتر امير حسين حقيقي       -836

 رئيس دانشكده جارافيا و علوم محيطي               دکتر زهرا قليچي پور                     -837

 رئيس دانشكده ادبيات وعلوم انساني      دکتر حسن باقري نيا -838



 رئيس دانشكده هنر و معماري       دکتر حسن استاجي -839

 رئيس دانشكده علوم پایه                 دکتر سيد علي اصار علوي -840

 شكده الهياترئيس دان                 دکتر سيد محمد کاظم علوي -841

 رئيس دانشكده نفت و پتروشيمي       دکتر محمود فرخي -842

 رئيس دانشكده ریاضيات و علوم کامپيو(ر      دکتر غالمرضا مقدسي   -843

 دکتر رضا روشنفكر                                     رئيس دانشكده مهندسي برق و کامپيو(ر -844

 مهندسي رئيس دانشكده فني و       دکتر رضا سهيلي فرد -845

 شوراي آموزشيحقيقي عضو       دکتر عباس محمدیان    -846

 شوراي آموزشي حقيقي عضو      دکتر مهدي زعفرانيه  -847

 معاون مدیریت آموزشي       آقاي سيد مهدي ضيایي  -848

 ایثارگر و شاهد دانشجویان امور ي                         مدیردفترزنگنه اسد يدکتر محمد عل -849

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

            :  جلسه پرس  و پاسخ با اسا(يد حم التدریس عنوان جلسه

 1ي جلسه: شماره

 سالن امفي (ئا(ر دانشكده نفت و پتروشيمي مكان: 

 20-23 ساعت:                      

 17/02/97  (اریخ جلسه:                     

 ساعت 3مدت:                      
 

 ـ اعضاي جلسه:1

نفر  120(عداد   -5   دکتر علي (سنيمي -4دکتر  عليرضا قدسي      -3دکتر محمد رضا معين فرد   -2ار مولوي  دکتر علي اص -1

 از اسا(يد حم التدریس و حم التعليم دانشگاه

 

 دستور جلسه:  -2

 پرس  و پاسخ با اسا(يد حم التدریس دانشگاه 
 

 : خالصه مذاکرات  -3

  17/2/97روز دوشنبه مورخ مراسم تجلیل از اساتید حق التدریس و حق التعلیم دانشگاه  به مناسبت هفته آموزش و روز معلم

و رئیس و مسؤوالن دانشگاه در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی با حضور  23لغایت  20ساعت 

 جمع کثیری از اساتید حق التدریس برگزار شد. 

و  معاون محترم آموزشی و ول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، ریاست محترم دانشگاهابتدا جناب آقای دکتر خاتمی مسئ

طی بیاناتی جداگانه هفته آموزش و روز معلم را تبریک گفته و ابراز امیدواری کردند این همکاری صمیمانه  تحصیالت تکمیلی

  همچنان ادامه داشته باشد.

 ،انتظار ما این هست که اعضای مدرس حق التدریس و حق التعلیم رمودندفبا تبریک هفته آموزش  ریاست محترم دانشگاه

دکتر مولوی . تالش داشته باشندو ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه را خانه خود بداند و مانند گذشته در جهت ارتقای دانشگاه 

واری و یا سایر دانشگاه های اعضای مدرس می توانند به صورت مشارکتی با اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبز ندافزود

از حق  داخل و خارج از کشور در پروژه های پژوهشی و یا طرح های ارتباط با صنعت به عنوان همکار مشارکت داشته باشند و

 استفاده کنند. شدهالتشویق در نظر گرفته 

مشکالت خود پرداختند که  به بیان پاره ای مسائل و اساتید حق التدریس ضمن برگزاری جلسه پرسش و پاسخ، در ادامه

 گزیده ای از آن به شرح زیر است:

 دانشگاه تقدیر شد.و حق التعلیم  حق التدریس برگزیدهدر پایان از اساتید 
 

 

 

 ـ مصوبات جلسه: 3



ف
ردی

 
 مسؤول اجرا شرح مصوبه

مهلت 

 اجرا

انشگاه درخواست امکان امانت کتاب از کتابخانه دانشگاه: در این راستا ریاست محترم د 1

قول مساعد دادند که طی هماهنگی با معاونت محترم پژوهشی، نام کاربری و کلمه عبور 

برای تمامی اساتید حق التدریسِ طرف قرارداد، امکان امانت گرفتن کتاب و استفاده از 

 مقاالت پژوهشی فراهم گردد.

 معاونت پژوهشی
پس از 

 ارجاع

محترم دانشگاه فرمودند چون اساتید حق درخواست بیمه اساتید حق التدریس: ریاست  2

استخدامی با دانشگاه ندارند از لحاظ قانونی این امر امکانپذیر مستمر التدریس رابطه 

در عین حال مراتب به معاون محترم اداری و مالی جهت بررسی بیشتر ارجاع  نمی باشد

 خواهد شد. 

 معاونت اداری و مالی
پس از 

 ارجاع

اتاق در هر دانشکده به اساتید مدعو: معاون محترم آموزشی درخواست اختصاص یک  3

قول مساعد جهت پیگیری این موضوع و اختصاص اتاق همراه با امکاناتی شامل میز و 

 صندلی و پذیرایی چای در هر دانشکده را دادند.

معاونت آموزشی و 

 تحصیالت تکمیلی

در اسرع 

 وقت

رکینگ دانشکده ها که در این زمینه هم امکان پارک خودرو اساتید مدعو در محل پا 4

 ریاست محترم دانشگاه قول مساعد دادند. 
 مدیریت حراست

در اسرع 

 وقت

برای اساتید مدعو: ریاست محترم دانشگاه فرمودند  wifiامکان استفاده از اینترنت  5

با معاونت محترم پژوهشی به عمل آید تا این امکان در بازه زمانی که هماهنگی الزم 

 ساتید مدعو با دانشگاه قرارداد همکاری دارند برای ایشان فراهم گردد. ا
 معاونت پژوهشی

پس از 

 ارجاع

ترمی در موعد مقرر که در این زمینه هم  -درخواست پرداخت حقوق به صورت ماهانه 6

ریاست محترم قول همکاری و مساعدت دادند که حق الزحمه مدرسین در اولویت قرار 

 قف حق التدریس افزایش یابد. گیرد. همچنین س

 معاونت اداری و مالی
پس از 

 ارجاع

جهت به صورت ماهانه با اساتید مدعو ریاست دانشکده ها درخواست تشکیل جلسه  7

 بررسی مسائل و مشکالت آنان مورد موافقت قرار گرفت. 
معاونت آموزشی و 

 تحصیالت تکمیلی

پس از 

 ارجاع

قوق اساتید حق التدریس: ریاست محترم دانشگاه درخواست عدم کسر مالیات از ح 8

فرمودند از لحاظ قانونی این امکان فراهم نیست ولی با معاونت محترم اداری و مالی 

مذاکره خواهد شد تا با اداره دارایی مکاتبه نمایند که مالیات کسر شده از حقوق اساتید 

 حق التدریس به آنان عودت داده شود. 

معاونت اداری و -

 یمال

پس از 

 ارجاع

 

 

 

 

ف
ردی

 

 مسؤول اجرا شرح مصوبه
مهلت 

 اجرا



دانشکده تربیت بدنی که مورد  برای اساتید خانم در سالن هایدرخواست تعبیه رختکن  9

 موافقت قرار گرفت.
معاونت آموزشی و 

 تحصیالت تکمیلی

پس از 

 ارجاع

یمسال تحصیلی که درخواست تامین و خرید مواد مصرفی آزمایشگاهها قبل از شروع ن 10

 با این موضوع نیز موافقت و مقرر شد به دانشکده ها ابالغ گردد. 

معاونت آموزشی و -

 تحصیالت تکمیلی

معاونت اداری و -

 مالی

پس از 

 ارجاع

مقرر شد در سایت دانشگاه صفحه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی یک ایمیل  11

 ایجاد شود. ساتید حق التدریسا برای دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات
 معاونت پژوهشی-

پس از 

 ارجاع

 

 

 اعضای  جلسه: امضای

 

 

 گاهدانش رئیس    دکتر علی اصغر مولوي   - -850

 
 معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی   محمد رضا معین فرددکتر  -851

 
 مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی    دکتر علی تسنیمی -852

 
  میر آموزشی   علیرضا قدسی  دکتر  -853

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی    

 فرم صورتجلسه
 

 

  شوراي آموزشی   عنوان جلسه:

 520  ي جلسه:شماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزي کان:م

 8-10ساعت: 

 9/10/98 تاریخ جلسه:

 ساعت 2 مدت:
 

 :شورا اعضاي  
   حامد اکبرزادهدکتر  -4           محمود فرخي دکتر -3          عليرضا قدسيدکتر  -2      محمدرضا معين فرددکتر  -1
 علوي کاظممحمددکتر سيد -8           حسن استاجيدکتر  -7       دکتر غالمرضا مقدسي -6            نياحسن باقري دکتر -5
   دکتر امير حسين حقيقي -12          رضا روشنفكردکتر  -11       رضا سهيلي فرددکتر  -10         زهرا قليچي پوردکتر  -9
 دکتر علي اکبر عارفي جمال -16           آقاي مهدي ضيائي -15        دکتر عباس محمدیان -14        دکتر مهدي زعفرانيه -13
        نياز يحضور در صورت يزنگنه اسد يدکتر محمد عل -17

 :جلسهو میهمان   اعضاي غایب

آقاي مهدي  -رضا روشنفكردکتر  - دکتر عباس محمدیان -محبي به نمایندگي از ایشان حضور داشتند   ا يخانم دکتريدکتر باقري ن

 يزنگنه اسد يدکتر محمد عل -ضيائي
 

 دستور جلسه 

 مراقبکمبود برگزاری امتحانات پایان ترم و موضوع  .1

 امکان تدریس کمتر از موظف و تکمیل آن با پایان نامه .2

 تحصیل همزمان در حال دانشجویان . افزایش سنوات بدون شهریه ویژه3

 امتحانات رسمی بازه مصوباز برگزاری امتحان در خارج  .4

  حداقل کالسهای تشکیل شده هر درس با در نظر گرفتن تعطیالت رسمیگزارش  .5

 کالسها، برگزاری دروس عمومی و پایه، آزمایشگاه زیست پزشکی در دانشکده نفتدرصد اشغال گزارش  .6

 در نیمسال جاری حضور و غیاب دانشجویان توسط اساتیدگزارش  بررسی . 7

 

 تصمیمات جلسه 

 (صميماتشرح  ردیف

حضور (مام وقت از این پس بر اساس بخشنامه سازمان امور دانشجویان و به منمور حفظ کيفيت آموزشي   1

(وانند به ها مي. در ضمن دانشكدهخواهد بوداستاد درس در سر جلسه امتحان به عنوان مدیر جلسه الزامي 

نفر دانشجو در هر نوبت برگزاري امتحان از همكاري یكي از کارمندان محترم شاغل دانشگاه به  40ازاي هر 

به این  حم الزحمهم اداري و مالي  مبلاي به عنوان عنوان مراقخ استفاده نمایند که با موافقت معاون محتر

 دانشكده برگزارکننده امتحانات است. به عهده هماهنگي جهت (امين مراقبين مورد نياز .همكاران پرداخت خواهد شد



مقرر گردید که ساعات کسر موظف (دریس اعضاي هيات علمي در صورت عدم وجود هيج درسي براي (دریس عضو  2

واحد نمري از محل ساعات حم التحقيم پایان نامه استاد  3  (ا حداکثر دانشگاهدانشكده و  گروه هاي آموزشيدر سایر 

  گردد.(كميل 

مقرر گردید که موافقت شوراي آموزشي به افزای  سنوات بدون شهریه دانشجویاني که طبم آیين نامه (حصيل همزمان  3

اجازه این  براي (صویخ نهایي به هيات امنا ارجاع داده شود.در هر دو رشته نيمسال  10در دو رشته (حصيل مي نمایند به 

 آیين نامه (حصيل همزمان در اختيار موسسه گذاشته شده است. 3ماده  1افزای  سنوات در (بصره 

پس از بحث و بررسي موضوع مطرح و  قط  کارشناسيهر درس در م يکالس برا لي(شك يموضوع حداقل (عداد هفته ها  4

 يکالس جبران يقابل برگزار يحداکثر هفته ها . هم چنينشود ليهر درس کالس (شك يبراهفته  12 حداقلشد مقرر 

قبل از    موضوعشود ليهر درس (شك يهفته کالس برا 10که کمتر از  ي. در صور(شد نييهفته (ع 4هر درس  يبرا

 شد. دارجاع خواهآموزشي  يدانشكده به شورا سیي(وسط ر يريگ ميجهت (صم برگزاري امتحان

 نيمسال  هر شروع ماه يناول انتهاي در یكبار فقط گردید مقرر دانشجویان سيستمي غياب و حضور به راج  5

 استاد یا دانشجو بعدي احتمالي اشكاالت و مشكالت رف  براي شود. فراهم احتمالي اشتباهات اصالح امكان

 آموزشي سيستم مطری از را خود درخواست امتحانات  از قبل هفته دو (ا نيمسال ابتداي از (واندمي درس

 و گروه مدیر (ایيد استاد  نمر اعالم ضمن در د.ننمای ارسال آموزشي شوراي منتخخ کميته در طرح براي

 .است الزم دانشكده رئيس

 جلسه:سمت اعضاي 

 عاون آموزشي و(حصيالت (كميليم                   معين فردمحمدرضا دکتر  -854

 مدیر آموزشي      عليرضا قدسي       دکتر   -855

 رئيس دانشكده (ربيت بدني                          امير حسين حقيقي      دکتر  -856

 محيطيرئيس دانشكده جارافيا و علوم                                    زهرا قليچي پوردکتر  -857

 رئيس دانشكده ادبيات وعلوم انساني      حسن باقري نيادکتر  -858

 رئيس دانشكده هنر و معماري       حسن استاجيدکتر  -859

 رئيس دانشكده علوم پایه                 حامداکبرزاده   دکتر  -860

 رئيس دانشكده الهيات                 سيد محمد کاظم علويدکتر  -861

 رئيس دانشكده نفت و پتروشيمي      احسان اسماعيل نژاددکتر  -862

 رئيس دانشكده ریاضيات و علوم کامپيو(ر      دکتر غالمرضا مقدسي   -863

 رئيس دانشكده مهندسي برق و کامپيو(ر                                     رضا روشنفكر دکتر -864

 رئيس دانشكده فني و مهندسي       رضا سهيلي فرددکتر  -865

 شوراي آموزشيحقيقي عضو       عباس محمدیان   دکتر  -866

 شوراي آموزشي حقيقي عضو      مهدي زعفرانيهدکتر   -867

  معاون مدیریت آموزشي      آقاي سيد مهدي ضيایي  -868

 دکتر علي اکبر عارفي جمال                           مدیر دفتر نمارت  ارزیابي و (ضمين کيفيت -869

 ایثارگر و هدشا دانشجویان امور مدیردفتر     ي                    زنگنه اسد يدکتر محمد عل -870



 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی    

 فرم صورتجلسه
 

 

   فوق العادهبه طور شوراي آموزشی  عنوان جلسه:

 521  ي جلسه:شماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزي کان:م

 10-12ساعت: 

 5/11/98 تاریخ جلسه:

 ساعت 1مدت:
 

 افراد حاضر در جلسه
    نياحسن باقري دکتردکتر فتوحي نسخ به نمایندگي از  -  حامد اکبرزادهدکتر  - محمدرضا معين فرددکتر -دکتر علي اصار مولوي-1
 -احمد حاجي پور دکتر  -  رضا سهيلي فرددکتر  - زهرا قليچي پوردکتر  - علوي کاظممحمددکتر سيد - حسن استاجيدکتر  -

      دکتر اسكندر رستگار -  دکتر عليرضا قدسي - دکتر مهدي زعفرانيه - دکتر امير حسين حقيقي

 دستور جلسه 

 ویروس کرونا جلوگیری از شیوع.1

 

 گزارش

1 
 

ابتدا آقاي دکتر مولوي ریاست محترم دانشگاه گزارشي از مذاکرات انجام شده در شوراي (امين امنيت 

ایشان ذکر کردند که دستور داده شده است که (مام جلسات آموزشي لاو و شهرستان را بيان نمودند. 

دانشجویان خوابگاهها را براي ضد عفوني (خليه نمایند و هم چنين ضد عفوني سایر اماکن نيز جدي گرفته 

شود. ایشان هم چنين فرمودند که از شوراي (امين امنيت استان (مدید (عطيلي کالسهاي آموزشي (ا پایان 

نموده اند زیرا دانشجویاني که به شهرستان هاي مختلف مسافرت نموده اند ممكن درخواست ندماه رااسف

است در صورت برگشت  باعث انتقال ویروس به دانشگاه شوند و (اکيد نمودند که براي جلوگيري از شيوع 

رگزار نمي شود. در ویروس به طور غير رسمي به دانشجویان اطالع داده شود که کالسها (ا پایان اسفند ب

 ادامه موارد زیر نيز مطرح گردید

با پيشنهاد معاون محترم آموزشي و (حصيالت (كميلي مبني بر برگزاري کالسها به صورت مجازي 

 در اسفندما  مخالفت گردید.

 (عطيلي کادر اداري نيز به دليل عدم (عطيلي سایر ادارات شهرستان منتفي اعالم گردید.

 



 
 



 
 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 شورای آموزشی مشترک با شورای تحصیالت تکمیلی 524صورتجلسه 
 

 12:30ساعت  31/2/99 مورخ چهارشنبه  زمان و تاریخ برگزاری:   

 بیهقیبین المللی های  مکان برگزاری: سالن همایش   

 

کردند و به برخی مشکالت دکتر مولوی از زحمات همکاران حوزه آموزش و فناوری تشکر آقای جناب در ابتدای جلسه         

هایی با  رایزنی              اظهار داشتند دکتر معین فرد آقای جناب سپس  ارائه دروس به صورت الکترونیکی اشاره کردند.

تا شاهد ه فردوسی صورت گرفته گامعاونت آموزشی دانشو  آقای دکتر آهنچیاندفتر برنامه ریزی آموزش عالی مدیر کل 

نظام ارزشیابی تحصیلی دانشجویان در امتحانات، امکان نحوه و نحوه برگزاری امتحانات، ی در خصوص بهترتصمیمات  اخذ

آقای دکتر سیاوش پور نیز پیشنهاد اخذ  .و چگونگی برگزاری کالس های عملی باشیمامتحانات ی زمانبازه افزایش بازه ترم، 

ای آموزشی و دانشکده ها را ارایه کردند و خانم دکتر ای مبتنی بر شرایط گروه ه تصمیمات آموزشی به صورت دانشکده

پایان ترم اشاره  صادقی فر به مشکالت پیش روی معاونت دانشجویی در صورت برگزاری حضوری کالس ها و امتحانات

اعضای محترم توسط  کردند. پس از استماع نظرات معاونین محترم آموزشی، دانشجویی و اداری و مالی، دستور کار جلسه

 :رسیدد زیر به تصویب اربررسی و مو ورای آموزشیش
  

به صورت  و کارشناسی ارشد کارشناسی در دروس نظری دوره های 98-99پایانی نیمسال دوم  امتحانات . مقرر گردید1

 و با شیوه انتخابی استاد درس، برگزار گردد. مجازی

گروه و تایید رئیس شورای  درس و در صورت تصویب استاد نظراستثنا با  رداامتحانات تحصیالت تکمیلی در موتبصره: 

د. )به شرط عدم اجبار حضور برای شو برگزار و با رعایت اصول فاصله گذاری اجتماعی، می تواند به صورت حضوری دانشکده

 دانشجویان غیربومی(

 

اعالم و ثبت  99ماه مرداد 30 ر تاحداکث برگزار و نمرات ماهتیر 12تا  ماهخرداد 31هفته تاخیر از 2مقرر شد امتحانات با . 2

 .گرددو تایید نهایی 

 13یعنی  پایان این نیمسال تااستادانی که  .کالس ها تا پایان نیمسال جاری به صورت مجازی برگزار خواهد شد :تبصره

 خردادماه کالس های جبرانی تشکیل دهند. 25تا کالس های برگزار نشده، نگردند فرصت دارند  خردادماه موفق به جبران

 

 . زمان حذف دروس و حذف نیمسال، تا دهم خردادماه تمدید گردید.3

 

 خردادماه تغییر کرد. 30تا  17. بازه زمانی ارزشیابی استادان توسط دانشجویان به 4

 

 د.موافقت نگردی دانشجویان در نیمسال جاری  رد یا قبول یابیشارزشیوه  پیشنهاد. با 5

 



. بازه زمانی برگزاری کالس های دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی که امکان برگزاری آن ها به صورت مجازی و یا 6

تعیین شد و مقرر گردید که  99شهریورماه  27تا  15سایر روش ها به تشخیص استاد و گروه آموزشی وجود نداشته باشد، 

 هایی گردد. شهریورماه ثبت و ن 31نمرات این دروس حداکثر تا 

:امکان انتقال زمان برگزاری کالس های عملی به نیمسال بعد )یا حذف آن ها( در صورت تشخیص استاد درس  و 1تبصره

 متضرر نشدن دانشجویان، وجود دارد.

 برایاین درس فقط برای دانشجویان فارغ التحصیل برگزار و  مقرر شد (2تربیت بدنی)1ورزشدر خصوص درس : 2تبصره

 در نیمسال بعد برگزار شود. سایر دانشجویان

 

و برای تابستان  99دی  30، 98-99، برای نیمسال دوم 99شهریور  31، 98-99. تاریخ تحویل پروژه برای نیمسال اول 7

 تعیین گردید. 99بهمن 30، 99

 

برگزاری ترم و کاهش تبعات تحصیلی ناشی از بیماری کرونا، کارشناسی . جهت کمک به فراغت از تحصیل دانشجویان 8

 :به تصویب رسید. مطابق این تصمیم دروس زیر قابل ارائه در تابستان می باشندتابستانی 

 واحد 8تا سقف  1399-1400الف( کلیه دروس برای دانشجویان فارغ التحصیل تا پایان نیمسال اول 

 واحد 6شجویان در صورت عدم کسب نمره قبولی در نیمسال های قبل و تا سقف دروس پایه و تخصصی برای سایر دان ب(

 دروس عمومی برای کلیه دانشجویان  ج(

 کلیه دروس برای دانشجویان سایر دانشگاه ها د(

ط تبصره: دروس غیر عمومی تنها با مجوز گروه آموزشی ارائه دهنده درس،  قابل ارائه است. استاد درس نیز لزوما باید توس

 گروه آموزشی مرتبط، تعیین گردد.

نفر به صورت معرفی به استاد و در غیر این صورت به شیوه مجازی  8ارائه دروس پایه و تخصصی با تعداد دانشجوی زیر  ه(

 ارائه دروس معارف تنها به صورت مجازی ممکن است. می باشد.

 امتحانات کلیه دروس به صورت مجازی است. و(

 

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد، مقرر گردید مطابق مفاد ماده شماره  25اجرای ماده خصوص نحوه . در 9

 95مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی آموزش عالی و صرفا برای ورودی های  1398دی ماه  30به تاریخ  294787/21/1

 اقدام گردد. 97تا 

 حاضرین در جلسه:

خانم دکتر  -یسآقای دکتر قد -خانم دکتر قلیچی پور -آقای دکتر معین فرد -آقای دکتر محمدیان-آقای دکتر مولوی

آقای دکتر  -آقای دکتر عارفی جمال -آقای دکتر اکبرزاده -آقای ضیایی -آقای ذاکری -آقای دکتر رستگار -فر صادقی

سید محمد کاظم آقای دکتر  -آقای دکتر حقیقی -آقای دکتر فتوحی -آقای دکتر سهیلی -آقای کیخسروی -خوش سیما

 -آقای نصرتی -آقای دکتر استاجی -آقای دکتر سیاوش پور -آقای دکتر قدرتی -علویسید علی اصغر آقای دکتر  -علوی

 آقای دکتر اسماعیل نژاد به صورت مجازی(-)آقای دکتر زعفرانیه آقای دکتر حاجی پور-آقای دکتر مقدسی

 

 

 



  

 شورای آموزشی  525صورتجلسه 

 

 8-10ساعت  19/3/99 مورخ شنبهدو  زمان و تاریخ برگزاری:   

 بیهقیبین المللی های  مکان برگزاری: سالن همایش   

 

        

خوش آمدگویی به حاضرین توسط آقای دکتر معین فرد، دستور کار جلسه توسط اعضای محترم شورای آموزشی پس از       

 موارد زیر به تصویب رسید: بررسی و
  

به صورت زیر مورد تصویب قرار  1399-1400پس از بحث و بررسی تقویم آموزشی نیمسال های تحصیلی اول و دوم . 1

 :گرفت

 

 1399-1400نیمسال اول تحصیلی                     1399-1400نیمسال اول تحصیلی  

 99 بهمن ماه 18 99 شهریورماه 29 شروع نیمسال

 99بهمن ماه  28و  27   99 مهرماه 8و 7 حذف و اضافه

 1400خرداد ماه 20 99 دی ماه 17 پایان کالس ها

 1400 خردادماه 22 99 دی ماه 20 شروع امتحانات پایانی

 1400 یرماهت 3 99 بهمن ماه 4 پایان امتحانات

 

مقرر گردید که مدیران گروه در مورد تعریف فرآیند انتخاب واحد ترم تابستان در سیستم آموزش،  ضمن اطالع رسانی .2

 با توجه به مصالح آموزشی دانشجویان و گروه آموزشی تصمیم گیری نمایند.  ترم تابستان، ها در ارائه دروس

خاب واحد نداشته اند به دلیل شیوع انت 98-99با مرخصی بدون احتساب در سنوات دانشجویانی که در نیمسال دوم . 3

 ویروس کرونا، موافقت شد.

. به درخواست مدیر روابط بین الملل دانشگاه، مقرر گردید که برای کلیه دانشجویان غیر مقیم اتباع خارجی در تمام 4

تخابی در نیمسال دروس ان1399شهریورماه  27تا  درس دروس، نمره انفرادی تعریف گردد تا بتوانند با هماهنگی با استاد

  خود را امتحان بدهند. 98-99دوم 

. با تمدید مهلت حذف درس موافقت نگردید. دانشجویان در صورت درخواست حذف درس، درخواست آنها در کمیته 5

 منتخب آموزشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فقط به دلیل کافی بودن تعداد اعضای  "تاریخ تشیع"و  "علوم قرآن و حدیث"ی مستقل . با درخواست تشکیل گروه ها6

 هیات علمی برای تشکیل گروه مخالفت گردید.

. راجع به پیشنهاد رئیس مرکز پژوهشهای جغرافیا مبنی بر تشکیل گروه علوم اجتماعی و اقتصادی در دانشکده ادبیات و 7

آموزشی، مقرر گردید که موضوع در  علوم انسانی و انتقال اعضای پژوهشی مرکز به این گروه به عنوان عضو هیات علمی

 دانشکده ادبیات مورد بررسی مجدد قرار گیرد.



ر سیستم آموزش بارگزاری و مدرسین  شیوه ارائه درس توسط استاد در نیمسال جاری د فرم خوداظهاریمقرر گردید . 8

و ارزیابی اظهارات مدرس در صورت فرم را تکمیل و به مدیر گروه ارسال نماید. مدیر گروه پس از بررسی  بعد از امتحان،

 تایید، فرم را به ریاست دانشکده و رئیس دانشکده به دفتر نظارت و ارزیابی ارسال خواهند نمود. 

  .  مجدد تاکید گردید که استادان کالسهای تشکیل شده را در پرتال خود در بخش حضور و غیاب ثبت نمایند.9

دانشگاه آقای دکتر عارفی جمال، گزارشی از میزان حضور استادان در نیمسال  . مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت10

و میزان تطابق برنامه ثبت شده در سیستم آموزش و برنامه نصب شده بر درب اتاق استادان ارایه نمودند. ایشان  98-99اول 

سب با میزان ساعات موظف ارائه هم چنین گزارشی از میزان رعایت ساعات تدریس مدیران اجرایی در ساعات اداری متنا

 نمودند.

شهریورماه با  27تا از اول به صورت حضوری رشته تربیت بدنی،  . مقرر گردید که دروس تخصصی عملی دانشجویان11

دروس دلیل افزایش تعداد روزهای تشکیل کالس برای این  رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی تشکیل گردد.

)به ازای هردرس  واحدی 2درس  4حدود یعنی  یک دانشجو ، عدم امکان تشکیل تمام دروسعملی عمومینسبت به دروس 

 باشد.  هفته می 2طول در  ساعت( 32واحدی 2

 

 حاضرین در جلسه:

آقای دکتر عارفی  -اکبرزادهآقای دکتر  - -خانم دکتر قلیچی پور-آقای ضیایی  -ی سآقای دکتر قد -آقای دکتر معین فرد

سید آقای دکتر  -حقیقیزیدآبادی به نمایندگی از آقای دکتر آقای دکتر  -باقری نیاآقای دکتر  -آقای دکتر سهیلی - جمال

 آقای دکتر اسماعیل نژاد -آقای دکتر حاجی پور-آقای دکتر مقدسی -آقای دکتر استاجی -علویمحمد کاظم 
 

آقای دکتر زعفرانیه -آقای دکتر محمدیانغایبین:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شورای آموزشی  526صورتجلسه 

 

 13تا  11:30ساعت  3/4/99 مورخ شنبهسه   زمان و تاریخ برگزاری:   

 کنفرانس سازمان مرکزیمکان برگزاری: سالن    

 

        

دستور کار جلسه توسط اعضای برگزار و  کنفرانس سازمان مرکزیسالن در  11:30ساعت 99/4/3جلسه روز سه شنبه      

 :تصمیمات زیر اتخاذ گردیدمحترم شورای آموزشی بررسی و 
 

پژوهشی این  هیات علمی تبدیل حکم استخدامی اعضای رئیس مرکز پژوهشهای جغرافیا مبنی بردر خواست . راجع به 1

نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی  "ه آیین نام 6ماده  3مرکز از پژوهشی به آموزشی، مقرر گردید این موضوع بر اساس بند 

 ، به هیات امنای دانشگاه ارجاع داده شود.7/11/97به تاریخ  "در دانشگاه ها

 هیات علمی اعضای استفاده ازاقتصادی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی و  -تشکیل گروه علوم اجتماعیموضوع . 2

موضوع پس از مقرر گردید  مورد بررسی قرار گرفت و آموزشیگروه برای تشکیل این پژوهشهای جغرافیا پژوهشی مرکز 

مورد ، این صورتجلسه 1اشاره در بند مورد مرکز این پژوهشی هیات علمی  تعیین تکلیف تبدیل پست سازمانی اعضای 

  بررسی مجدد قرار گیرد.

یین گرایش برای دانشجویان های ریاست محترم دانشکده جغرافیا خانم دکتر قلیچی برای تع. پس از شنیدن استدالل3

رشته جغرافیا و هم چنین سخنان آقای دکتر معین فرد مبنی بر در نظر گرفتن صالح دانشجو و دانشگاه، مقرر گردید که 

 .نمایددانشجو یک گرایش تعریف  40به ازای هر دانشکده می تواند برای هر ورودی 

. با توجه به مصاحبه ریاست محترم جمهور و معاون محترم آموزشی وزارت علوم مبنی بر شروع نیمسال اول سال تحصیلی 4

، مقرر 99 شهریورماه 27های عملی از ابتدای شهریورماه تا و با توجه به تشکیل کالس شهریورماه  15از  1400-1399

اجرا  99شهریورماه  29از  1399-1400نیمسال اول سال تحصیلی  گردید که مصوبه قبلی شورای آموزشی مبنی بر شروع

 گردد.

بر اساس مصوبه های  98. موضوع اعمال ضرایب کاهشی بر کالس های تشکیل شده زیر حد نصاب در نیمسال اول 5

مورد بحث مطرح و  98 /18/9تاریخ  و 39859 ( و ابالغیه هیات رئیسه دانشگاه به شماره10/9/93)472( و 26/12/92)466

 ی زیر حد نصاب تعیین شده در مصوبه های فوقهامقرر گردید که دانشکده ها دالیل توجیهی تشکیل کالس قرار گرفت و

 را ارسال فرمایند.

 

 حاضرین در جلسه:

آقای دکتر  -اکبرزادهآقای دکتر  - -خانم دکتر قلیچی پور-ی سآقای دکتر قد -آقای دکتر معین فرد-آقای دکتر مولوی

سید آقای دکتر  -حقیقیآقای دکتر  -باقری نیادکتر فتوحی به نمایندگی ازآقای آقای  -آقای دکتر سهیلی - عارفی جمال

آقای دکتر  -آقای دکتر اسماعیل نژاد -آقای دکتر حاجی پور-آقای دکتر مقدسی -آقای دکتر استاجی -علویمحمد کاظم 

 آقای دکتر محمدیان -قدرتی
 

آقای ضیایی -زعفرانیهآقای دکتر غایبین:   



  

 شورای آموزشی  527صورتجلسه 

 

 12تا  10ساعت  16/4/99 مورخ شنبهدو  زمان و تاریخ برگزاری:   

 دفتر دانشکده جغرافیامکان برگزاری:    

 

        

دستور کار جلسه توسط اعضای محترم شورای برگزار و  دفتر دانشکده جغرافیادر   10ساعت  16/4/99  دوجلسه روز      

 :تصمیمات زیر اتخاذ گردیدآموزشی بررسی و 
 

کف و سقف تشکیل کالس و ضرایب افزایشی و کاهشی در محاسبه میزان حق التدریس استاد به دلیل افزایش یا کاهش . 1

این مصوبه پس از تصویب  رسید.تعداد دانشجویان کالس نسبت به کف و سقف تعیین شده مطابق جدول پیوست به تصویب 

 قابل اجراست. 1399-1400در هیات امنا از نیمسال اول 

 30دانشکده ها با اختصاص مقرر شد هر دانشکده برای ایجاد حداقل یک رشته مجازی اقدام نماید. به منظور تشویق . 2

 درصد از اصل شهریه پرداختی هر دانشجو به دانشکده موافقت گردید.

دانشکده جغرافیا خانم دکتر قلیچی پور مبنی بر تعریف گرایش سنجش از راه دور برای ریاست محترم با درخواست  . 3

  دو گرایش دیگر به اختیار دانشکده موافقت گردید.دانشجو و  25رشته جغرافیا  با حداقل  1397ورودی  دانشجویان

برای  ط،یو در صورت فراهم شدن شرا 1399-1400اول  مسالیدر ن یمجاز سیتدر یخود را برا دیکه اسات دی. مقرر گرد4

مربوطه خواسته شد  دیو اسات یدروس عمل یمجر یاز گروه ها نی. هم چنندیآماده نما یحضور سیبه تدر وهیش نیا رییتغ

 یالزم برا ی، آمادگ98-99دوم  مسالیدروس ارائه شده در ن وعن نیا یمجاز سیتدر یالزم برا یآموزش یمحتوا هیکه با ته

 داشته باشند. یحضور سیرا در صورت فراهم نشدن تدر 99 ورماهیارائه از اول شهر

 

 حاضرین در جلسه:

آقای دکتر عارفی  -اکبرزادهآقای دکتر  -خانم دکتر قلیچی پور -آقای ضیایی --ی سآقای دکتر قد -آقای دکتر معین فرد

سید محمد آقای دکتر  -حقیقیآقای دکتر  -باقری نیادکتر آقای  ازفتوحی به نمایندگی آقای  -آقای دکتر سهیلی - جمال

 آقای دکتر محمدیان -آقای دکتر اسماعیل نژاد -آقای دکتر حاجی پور -آقای دکتر استاجی -علویکاظم 
 

آقای دکتر مقدسی -آقای دکتر زعفرانیهغایبین:   

 

 

 

 

 

 

 



 

 شورای آموزشی 528صورتجلسه 

 

 11-13ساعت  3/6/99 مورخ شنبهدو  زمان و تاریخ برگزاری:   

 بیهقیبین المللی های  مکان برگزاری: سالن همایش   

 

در ابتدای جلسه رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر مولوی ضمن تشکر از مجریان و برگزار کنندگان کنکور های     

اعضای محترم هیات علمی در دانشگاه و تاکید نمودند. هم چنین ایشان از حوزه های معاونت آموزشی سراسری بر حضور 

و معاونت دانشجویی خواستند تا با هماهنگی یکدیگر برای نیمسال آتی با توجه به مجازی بودن کالس های دوره کارشناسی 

ت برگزاری کالس ها به صورت حضوری برای دوره های ایشان براولوی برای  افزایش کیفیت آموزشی برنامه ریزی نمایند.

جناب آقای دکتر خاکی  عتف، تحصیالت تکمیلی و سپس فارغ التحصیالن اشاره نموده و گفته معاون محترم آموزشی وزارت

 صدیق مبنی بر لزوم برنامه ریزی برای حضور دو هفته ای دانشجویان نوورود را یادآور شدند.

 موارد زیر به تصویب رسید:ادامه دادند. در این جلسه دستور کار جلسه  جلسه را با بررسی عین فردآقای دکتر م سپس      
به  دانشگاه و یکیآموزش الکترون ستمیدر سلزوما باید  1399-1400اول  مسالیدر ن یدروس دوره کارشناسکلیه  .1

کارگروه آموزش  توسطو بر اساس شیوه نامه ای که  )آفالین( خط برخط و برون بیترک ایو  )آنالین(صورت برخط

در صورت صدور مجوز از طرف ستاد ملی مبارزه با کرونا، کالس های   .گردد لیتشک ،شدخواهد  تهیهمجازی 

 دو هفته به صورت حضوری خواهد بود. 2الی  1دانشجویان نوورود به مدت 

 لیشکت ،دانشگاه یکیآموزش الکترون ستمیس یکیبار تراف به منظور کاهشاین صورتجلسه و  1با توجه به مصوبه بند  .2

 18-20و  12-14 یدر ساعت ها یکارشناسمقطع  انیدانشجو یبرافقط  1399-1400اول  مسالیدر نکالس ها 

 مجاز است. 16-18و  14-16، 10-12، 8-10عالوه بر ساعات 

و تمایل به ارائه حضوری در  به صورت مجازی 1398-1399دوم در صورت عدم برگزاری دروس عملی نیمسال  .3

برای هماهنگی جهت دانشجویان را اسامی  لیستدانشکده ها موظفند هر چه سریعتر  شهریورماه، 27تا  15بازه 

 دروس عملی ناتمام ..... اعالم نمایند.اسکان در خوابگاه 

در صورت تمایل به ارائه حضوری می توانند دانشکده ها در صورت صدور مجوز از طرف ستاد ملی مبارزه با کرونا،  .4

براساس تقسیم بندی  هفته 3یا  2به صورت فشرده در این دروس را  1399-1400اول نیمسال  در عملیدروس 

 ،برگزار کنند. در این صورت الزم است برای اسکان دانشجویان ،که با هماهنگی با مدیرت آموزشی انجام خواهد شد

 اعالم گردد. دانشجویان لیست اسامی

با ارائه معرفی  و نیاز به حضور در دانشگاه دارند، یا واحد کارگاهی دارندپروژه  ،یکه کارآموز یکارشناس انیدانشجو .5

 .ساکن شوندتوانند در خوابگاه  ی، میا دانشکده استاد درس نامه از طرف

 حاضرین در جلسه:

آقای دکتر عارفی  -اکبرزادهآقای دکتر  - -خانم دکتر قلیچی پور-آقای ضیایی  -ی سآقای دکتر قد -آقای دکتر معین فرد

سید آقای دکتر  -حقیقیزیدآبادی به نمایندگی از آقای دکتر آقای دکتر  -باقری نیاآقای دکتر  -آقای دکتر سهیلی - جمال

 نژاد آقای دکتر اسماعیل -آقای دکتر حاجی پور-آقای دکتر مقدسی -آقای دکتر استاجی -علویمحمد کاظم 
آقای دکتر زعفرانیه -آقای دکتر محمدیانغایبین:   

 



 

 شورای آموزشی 529صورتجلسه 

 

 10-8ساعت  24/9/99 مورخ شنبهدو  زمان و تاریخ برگزاری:   

 کنفرانس سازمان مرکزی و اتاق جلسات مجازیمکان برگزاری: سالن    

 

راجع به طرح تعاون برای اخذ رشته با استفاده از  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی آقای دکتر معین فرددر ابتدا 

ظرفیت سایر دانشگاه ها توضیحاتی ارائه دادند و از دانشکده ها خواسته شد که رشته های مورد تقاضای خود را به معاونت 

شدند و  در دانشگاه 99بندی وزارت علوم در نیمسال اول  20آموزشی ارسال نمایند. ایشان هم چنین خواستار اجرای سند 

 را دادند. 16/5پیشنهاد افزایش تعداد جلسات مجاز غیبت دانشجویان به 

در زمینه سامانه آموزش مجازی ارائه دادند. انجام شده اقدامات سپس آقای دکتر بقایی نژاد مدیریت فناوری گزارشی از 

 ر صرف شده است. میلیارد تومان برای خرید تجهیزات و نرم افزا 3ایشان ذکر نمودند که مبلغی حدود 

 موارد زیر به تصویب رسید: یافت وادامه دستور کار جلسه  جلسه با بررسی 
 یکیدر رابطه با آموزش الکترون انیدانشجو یدر کشور و مشکالت بوجود آمده برا 19 دیکوو روسیو وعیبا توجه به تداوم ش-1

 معاونت محترم آموزشی وزارت عتف   772783 داخلی شماره پیگیریو  8/9/1399مورخ  190175شماره پیرو نامه با 

شماره و  11/1/1399به تاریخ  863شماره بندی به  20در سند  98-99مبنی بر تداوم تسهیالت اعالم شده نیمسال دوم 

 التیتسه ،783628و شماره پیگیری داخلی  17/10/1399به تاریخ  226180و نامه شماره   725650 داخلی  پیگیری

و برای سایر موارد که باید توسط  بندی که در اختیار معاون آموزشی دانشگاه است تمدید گردید 20د ذکر شده در سن

بر این اساس تصویب قرار گرفت. مورد  شورای آموزشی دانشگاه در مورد آن تصمیم گیری می شد مورد بحث قرار گرفت و

 :عبارتند از 1399-1400 دوم  یا  و اول مسالیندر  انیدانشجو یااز جمله تسهیالت در نظر گرفته شده بر

 تی( بدون رعایعمل یا ی)نظر حداکثر دو درسد نمی توان در تمام مقاطع یاندانشجو،1399-1400اول مسالیندر الف( 

در صورت کمتر شدن تعداد واحدهای دانشجو از  د.نرا حذف نمای یلیتحص مسالیهر ن یالزم برا یحداقل تعداد واحدها

، این نیمسال جزو سنوات دانشجو محسوب می شود اما در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو الزم یواحدهاحداقل تعداد 

 بی تاثیر است.

داشته را 1399-1400اول مسالین بدون احتساب در سنوات یمرخص ایحذف تقاضای  دنتوانمیب( دانشجویان تمام مقاطع 

در آیین نامه  جزو تعداد مرخصی ها و حذف های مجاز دانشجو 99و نیمسال اول  98د. حذف یا مرخصی نیمسال دوم نباش

یا مرخصی حذف  یبرا پرداز هیشهر انیدانشجو ،مطابق مصوبه هیات امنای دانشگاهدر ضمن محسوب نمی گردد.  آموزشی

  .ندیثابت را پرداخت نما هیشهر یستیبا 99و نیمسال اول  98دوم  مسالین

 افزایش یافت.  16/5 به 16/3از  در هر درس1399-1400اول مسالین در دانشجویان تمام مقاطعمجاز  یها بتیتعداد غ (پ

عنوان  4 به 1399-1400 در نیمسال دوم تعداد دروس معرفی به استاد دانشجویان کارشناسی برای فارغ التحصیلی( ت

 درس نظری افزایش یافت.

 20مجاز به انتخاب تا حداکثر  1399-1400در نیمسال دوم  99و اول  98دوم ث( تمام دانشجویان مشروط در نیمسال 

 واحد می باشند.

 



موضوع نیاز به رعایت کامل قوانین و مقررات آموزشی در دانشگاه توسط معاون آموزشی مطرح شد و با توجه به  -2

 در کل دانشگاه مشکالت عدیده ای که عدم رعایت قوانین آموزشی از سوی برخی از گروه ها و همکاران حوزه آموزش

، پس از بحث و شودمی سردرگمی اساتید، کارکنان و دانشجویان در فرآیندهای آموزشی  بوجود آورده است که باعث

بررسی موضوع موارد زیر به اتفاق آراء به تصویب رسید و مقرر شد این مصوبه جهت اجرا به تمامی گروه های آموزشی 

 صیالت تکمیلی ابالغ گردد:و دانشکده ها و مدیریت های آموزشی و تح

چنانچه عدم رعایت قوانین و مقررات آموزشی از سوی مدیران گروه، اعضای هیات علمی و یا پرسنل اداری حوزه ی  "

 آموزشی در دانشکده ها و دانشگاه رورت پذیرد، بر حسب مورد یکی از تبعات زیر را برای فرد به دنبال خواهد داشت:

وانین و مقررات آموزشی برای بار اول، از سوی مدیریت آموزشی و یا مدیریت تحصیالت الف( در رورت عدم رعایت ق

تکمیلی به فرد تذکر شفاهی داده خواهد شد. ب( در رورت عدم رعایت قوانین و مقررات آموزشی برای بار دوم،از سوی 

( در رورت عدم رعایت قوانین مدیریت آموزشی و یا مدیریت تحصیالت تکمیلی به فرد تذکر مکتوب داده خواهد شد. ج

و مقررات آموزشی برای بار سوم، از سوی معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی به فرد تذکر مکتوب درج در پرونده داده 

خواهد شد. د( در رورت تکرار عدم رعایت قوانین و مقررات آموزشی از سوی هر یک از پرسنل دانشگاه، موضوع به 

 تصمیم ارجاع خواهد شد. دوایر حقوقی مرتبط جهت اخذ

ضمنا موارد فوق در شاخص های ارزشیابی نیمسال و یا ساالنه کارکنان و اعضای هیات علمی که از سوی معاونت آموزشی 

 "انجام می گیرد لحاظ می شود

 

 

 حاضرین در جلسه:

آقای دکتر عارفی  -اکبرزادهآقای دکتر  - -خانم دکتر قلیچی پور-آقای ضیایی  -ی سآقای دکتر قد -آقای دکتر معین فرد

آقای  -حقیقیزیدآبادی به نمایندگی از آقای دکتر آقای دکتر  -خانم دکتر رضیه موسوی فر -آقای دکتر سهیلی - جمال

 آقای دکتر اسماعیل نژاد -آقای دکتر حاجی پور-آقای دکتر مقدسی -آقای دکتر استاجی -علویسید محمد کاظم دکتر 
آقای دکتر زعفرانیه -محمدیانآقای دکتر غایبین:   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مشترک با شورای تحصیالت تکمیلی شورای آموزشی 530صورتجلسه 

 

 10-8ساعت  11/12/99 مورخ شنبهدو  زمان و تاریخ برگزاری:   

  بیهقیمکان برگزاری: سالن    

 

در سالن همایش های بیهقی با  ریاست آقای دکتر محمد رضا معین فرد شروع گردید و دستور  8:15جلسه ساعت 

 تصمیمات زیر گرفته شد. مورد بحث و گفتگو قرار گرفت وکارها ی جلسه 

 موافقت گردید.دانشکده فنی و مهندسی با همکاری در پردیس فناوری های نوین ایجاد رشته مهندسی انرژی با  -1

تقاضای ایجاد ضمنا با ایجاد رشته علوم اقتصادی در گروه علوم اقتصادی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی موافقت شد.  -2

 به  شورای دانشگاه ارجاع داده شده است.گروه علوم اقتصادی نیز توسط معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

به صورت  یعمل یاز کالس ها یاریو بس ینظر یکرونا باعث شده است که کالسها روسیکشور که و یفعل طیدر شرا -3

ارائه نشده است  یرا که در ترم جار یعمل-یو نظر یتوانند دروس عمل یم لیفارغ التحص انیبرگزار شود، دانشجو یمجاز

الزم است منابع  تبطبه استاد بگذرانند. استاد مر یمعرف صورتندارد  به  یبه آموزش حضور ازین یگروه آموزش دییو با تا

 دانشجو قرار دهد. اریدر اخت و شبکه های اجتماعی یسامانه آموزش مجاز قیاز طر یکاف یآموزش یو محتوا یآموزش

،  در کشور 19 دیکوو روسیو وعیبا توجه به تداوم شسازمان اموردانشجویان،  25/11/99به تاریخ   95713مطابق نامه  -4

با رعایت دستورالعمل دروس عملی که با تشخیص گروه آموزشی و استاد درس نیاز به آموزش حضوری دارند،   مقرر شد

برگزار گردند. در این راستا و برای جلوگیری  به بعد 1400اردیبهشت ماه  25از فشرده  و به صورت حضوریهای بهداشتی 

به صورت  راندن دروس عملیبرای گذی که در سامانه سجاد مهمانی دانشجویاندرخواست با از ازدحام دانشجویان مقرر شد 

  شود.موافقت  نشگاه حکیم ثبت نام نموده اند ،و یا مهمانی دانشجویان سایر دانشگاه ها در دادر سایر دانشگاه ها  حضوری

فارغ التحصیلی آن ها دانشجویانی که به علت عدم برگزاری دروس عملی که لزوما باید به صورت حضوری برگزار شوند،  -5

آموزشی نمایند. متذکر می شود که این مجوز  به تعویق افتاده است، می توانند درخواست مرخصی بدون احتساب در سنوات

 مدت زمان معافیت تحصیلی صادر شده توسط نظام وظیفه را تغییر نمی دهد.

مجازند کالس ها را با رعایت با کسب موافقت ریاست دانشکده گروه های آموزشی دارای رشته های تحصیالت تکمیلی  -6

 مایند. دستورالعمل های بهداشتی به صورت حضوری برگزار ن

برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه های دوره های تحصیالت تکمیلی تا اطالع بعدی لزوما باید به صورت حضوری برگزار  -7

 ممکن است. تحصیالت تکمیلیشود. برگزاری جلسات دفاع به صورت مجازی در موارد استثنا فقط با تایید شورای 

 حاضرین در جلسه:
خانم دکتر انتظاری)به نمایندگی از  علیرضا آقای دکتر–ضیایی  سید مهدی آقای –ی سقدعلیرضا آقای دکتر  -معین فردمحمد رضا آقای دکتر 

 -(آقای دکتر سهیلیکروجی )به نمایندگی از  بهمن آقای دکتر –عارفی جمال علی اکبر آقای دکتر  -اکبرزاده حامد آقای دکتر - -(قلیچی پور

آقای دکتر  -استاجی حسن آقای دکتر -علویسید محمد کاظم آقای دکتر  -حقیقیامیرحسین آقای دکتر  -خانم دکتر رضیه موسوی فر

فیروزجاه)به نمایندگی از آقای دکتر  عباسیمرضیه خانم دکتر -اسماعیل نژاد احسان آقای دکتر -حاجی پوراحمد آقای دکتر -مقدسیغالمرضا 

 نوین(سید علی اصغرعلوی ریاست پردیس فناوری های 

  زعفرانیهمهدی آقای دکتر  -محمدیانعباس آقای دکتر غایبین: 

 


