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بازدید هایی كه اعضای محترم شورای نظارت و ارزیابی در ابتدای جلسه مدیر نظارت و ارزیابی توضيحات مبسوطی را در خصوص 

ش بازدید از واحد نقليه و سلف سرویس ، دكتر از حوزه های مختلف داشته اند بيان كردند و سپس آقایان دكتر عارفی جمال گزار

،  و امتحانات داودی گزارش بازدید از كتابخانه ، دكتر حاجی پور گزارش بازدید از حوزه معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی

هشی علوم ودانشکده جغرافيا و علوم زیست محيطی ، دكتر كيذوری گزارش بازدید از موسسه پژدكتر حميدیان گزارش بازدید از 

   پس از بحث و بررسی تصميمات ذیل اتخاذ گردید. كهند دجغرافيایی و مطالعات اجتماعی را ارائه دا

  
 



 

 

 ـ مصوبات جلسه:

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا شرح مصوبه ردیف

 تاریخ ابالغ
 

0 

 

به منظور اطالع رساني دقيق سرويس اياب و ذهاب دانشجويان، اقدام الزم از طرق چاپ گرديد مقرر
كارت برنامه سرويس ها ) ترجيحاً با جذب اسپانسر( و نصب برنامه سرويس ها در محل تابلو ايستگاه 

  هاي دانشجوياني صورت پذيرد. 

با  اداري يتمدير
همكاري  روابط 

 عمومي

 39پايان سالتا 

 

4 
در  شرقي ، رانندگان سرويس ها فقط ندهي توقف اتوبوس ها در سر دربمامقرر گرديد به منظور سا

 دانشجويان را پياده و سوار نمايند و از توقف در ساير محل ها جداٌ خودداري نمايند. محل ايستگاه،
پس از ابالغ  اداري يتمدير

 صورتجلسه

 

9 

 

 

مقرر گرديد به منظور نظارت كافي از سوي ناظران در سلف سرويس از چك ليست نظارتي استفاده و در 
حوزه مديريت دانشجويي جهت نظارت بيشتر ارجاع به  د نظرمور پايان هر وعده غذايي چك ليست

گردد. ضمناً استفاده مرتب و منظم از سيستم مكانيزه شتشوي ظروف در دستور كار سلف سرويس قرار 
 گيرد.

پس از ابالغ  دانشجويي يتمدير
 صورتجلسه

 

2 
سيون آن و استفاده از گرديد به منظور ارائه خدمات مطلوب در سلف سرويس اساتيد، تغيير دكورامقرر

 ظروف بهتر در دستور كار مسئولين ذي ربط قرار گيرد.
پس از ابالغ  دانشجويي يتمدير

 صورتجلسه
 

5 

 

با توجه به درخواست مكرر همكاران و دانشجويان جهت ارائه غذاي با كيفيت، مقرر گرديد پيگيري 
 قرار گيرد. ايجاد رستوران آزاد در دستور كار جدي مسئولين امور دانشجويي

از ابتداي سال  دانشجويي يتمدير
 آينده

 

6 

 

با توجه به عدم اطالع و استفاده  اساتيد از منايع موجود در كتابخانه، مقرر گرديد كارگاه آموزشي جهت 
 اعضاي هيات علمي براي استفاده از منايع كتابخانه خصوصاً منابع الكترونيكي برگزار گردد. 

ان سال تا پاي كتابخانه يتديرم
 جاري

 

7 
نات ، مقرر گرديد امكان با توجه به كمبود فضاي كتابخانه جهت مطالعه دانشجويان در اوقات امتحا

 استفاده از مهديه و نمازخانه ي دانشكده ها در ايام امتحانات براي استفاده دانشجويان فراهم گردد.
 

فرهنگي و  يتمدير
محترم مسئول 

 نمايندگي دفتر رهبري 

 امتحانات در ايام 

 

8 

 

با توجه به توانايي علمي و عملي گروه محيط زيست جهت ايجاد مركز تشخيص آلودگي در شهر سبزوار 
،مقررگرديد پيگيري الزم از سوي گروه جهت ايجاد ايستگاه تشخيص آلودگي با همكاري شهرداري و 

ه رئيس دانشگاه و دفتر اداره محيط زيست و .....  صورت پذيرد و گزارش مربوط از طريق دانشكده ب
 نظارت و ارزيابي ارسال گردد.

رئيس دانشكده جغرافيا 
 و علوم زيست محيطي

تا پايان سال 
 جاري

 

 

3 

 

با توجه عدم وجود برنامه مدون و مستند براي برگزاري امتحانات، مقرر گرديد با جمع بندي مصوبات 
سوي مديريت آموزشي تنظيم و به  شوراي آموزشي وهمچنين  قوانين آموزشي ، دستور العملي از

 دانشكده ها جهت اجراي دقيق ابالغ گردد.

مديريت آموزشي و 
 روساي دانشكد ها

تا پايان سال 
 جاري

 

01 
با توجه به ضرورت انجام پژوهش هاي مورد نياز در خصوص مسائل و مشكالت موجود در دانشگاه و 

با توجه به رسالت اين مركز ، مقرر گرديد به نقش بيشتر  مركز پژهشي جغرافيا و مطالعات اجتماعي 
منظور همكاري بيشتر واحد هاي دانشگاهي  ، ايجاد ساز و كار مناسب جهت همكاري با مدير اجتماعي 
دانشگاه و گروه جفرافيا در دستور كار مركز فوق قرار گيرد و پس از تدوين گزارش فوق براي رئيس 

 دانشگاه ارسال گردد .

افيا مركز پژوهشي جغر
و مطالعات اجتماعي و 
مدير اجتماعي و رئيس 
دانشكده جغرافيا و 

 علوم زيست محيطي

تا پايان سال 
 جاري 
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