
 

 
 دااگشنه حكيم سبزواري  

 

 فرم صورتجلسه

 کد فرم:

 

 شورای نظارت و ارزیابی  عنوان جلسه:

 44  ی جلسه:شماره

 سالن كنفرانس مکان:

 

  31/32/31 تاریخ جلسه:

 ساعت 2 مدت:

 

 :جلسهاعضای  ـ1

دکتر  -سحرخيزدکتر   -وديدکتر دا - پور حاجي دکتر  -کيذوريدکتر – عسكريدکتر  - کروجيدکتر –حدادنياآقایان : دکتر 

 اخانم دکتر مالني -بهشتي اردي -حميدیان

 

 اعضای غایب:

 دکتر انتظاري ) رحيم زاده( – دکتر داودي -دکتر کشاورز -دکتر رزم خواه: یان آقا

 

 

 : دستور جلسه -2

 بررسي و تصویب شاخص هاي ارزیابي عملكرد دانشكده ها - 

 

 خالصه ی موارد مطروحه:   -3

 

 

 

 

 

 ـ مصوبات جلسه:

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا شرح مصوبه ردیف

 تاریخ ابالغ
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اطالعات  ارائه مقررگرديد روساي محترم دانشكده ها و حوزه هاي مربوط در اسرع وقت نسبت به
 درخواستي جهت ارزيابي دانشكده ها اقدام نمايند.

 روساي دانشكده ها 
 مديريت برنامه و بودجه 

 يمعاونت پژوهش

تا پايان فروردين 
 4931ماه 
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مقررگرديد دفتر نظارت و ارزيابي نسبت به انجام ارزيابي دانشكده ها اقدام و گزارش مربوط را تا پايان 

 ارديبهشت ماه  به شوراي نظارت و ارزيابي ارائه نمايد  
تا پايان  دفتر نظارت و ارزيابي

 31ارديبهشت ماه

 

ی را درخصوص شاخص های تدوین شده ارائه دادند و پس از بحث و بررسی نظارت و ارزیابی توضيحاتدر ابتدای جلسه مدیر

از مجموع شاخص ها برای بررسی عملکرد دانشکده شاخص  41ه متوالی؛ حاضرین  مجموعاً به شاخص در  طی سه جلس 111حدود 

 ها به شرح پيوست رای دادند.

  
 



 

 اعضای حاضر:

                  رئيس دانشگاه و رئيس شورای نظارت و ارزیابی                        جواد حدادنيادكتر  -

 

         معاون آموزشی وتحصيالت تکميلی و نایب رئيس شورا           بهمن كروجی            دكتر  -

 

 ير شورامدیر نظارت و ارزیابی و دب                 امير حسين كيذوریدكتر  -

 

 معاون اداری و مالی و عضو شورا                       عسکری       دكتر  -

 

 آقای سحرخيز                             معاون طرح و برنامه و عضو شورا -

 

 عضو شورا                    حاجی پوردكتر  -

 دكتر مالنيا                          عضو شورا -

 يدیان                      عضو شورادكتر حم -

 محمد رضا اردی بهشتی               معاون مدیر نظارت و ارزیابی و دبيرجلسه  -


