
 

 
 دااگشنه حكيم سبزواري  

 

 فرم صورتجلسه

 کد فرم:

 

 شورای نظارت و ارزیابی  عنوان جلسه:

 45  ی جلسه:شماره

 سالن كنفرانس مکان:

 

  18/3/94 تاریخ جلسه:

 ساعت 5/1 مدت:

 

 :جلسهاعضای  ـ1

 حاجي دکتر  -کيذوريدکتر -انتظاريدکتر  -  -دکتر مولوي  – دکتر کشاورز - عسكريدکتر  - کروجيدکتر –حدادنياآقایان : دکتر 

 بهشتي اردي - -سحرخيز -دکتر عارفي جمال  – پور

 

 اعضای غایب:

 اخانم دکتر مالني -دکتر حميدیان  -دکتر داودي - -دکتر رزم خواه: یان آقا

 

 

 : دستور جلسه -2

انتایج ارزیابی دانشکده ه تصميم گيری در رابطه با   -  

توسط مدیر گروه  رم آموزشی مبنی بر بررسی وضعيت تدریس اساتيد گروه هاطرح پيشنهاد معاونت محت -  

بررسی نتایج ارزیابی هيات نظارت و ارزیابی استان از دانشگاه -  

 

 خالصه ی موارد مطروحه:   -3

 

 

 

 

 ـ مصوبات جلسه:

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا شرح مصوبه ردیف

 تاریخ ابالغ
 

1 

 

به روساي دانشكده اعالم و دانشكده ها نيز نسبت به تدوين دانشكده ها نتايج ارزيابي مقررگرديد 
 برنامه بهبود كيفيت بر اساس نتايج ارزيابي اقدام نمايند.

 روساي دانشكده ها 
 

 سال تا پايان
4931 

دادند و برنامه بهبود ارائه گزارش از روند ارزیابی دانشکده ها وچگونگی  استخراج نتایج  و نظارت و ارزیابی در ابتدای جلسه مدیر

 سپس ریاست دانشگاه با ارائه برنامه از سوی روسای دانشکده ها بر ارتقاء شاخص ها از طریق  مستند سازی فرآیندها تاكيد نمودند 

  
 



 

2 
معاونت محترم آموزشي ارزيابي از اعضاي هيات علمي در خصوص رعايت سرفصل دروس مقررگرديد 

ي از دانشجويان ) خصوصاً نحوه ي طراحي سئواالت امتحاني ( را در دستور كار مديران و نحوه ارزياب
گروه هاي آموزشي قرار دهد و گزارش آن هر ترم از سوي روساي دانشكده ها توسط مديران گروه ها 

   به اين معاونت منعكس گردد.

معاونت آموزشي و 
تحصيالت تكميلي و 
روساي دانشكده ها و 
مديران گروه هاي 

 آموزشي

در انتهاي ترم 
 هاي تحصيلي

 

 اعضای حاضر:

  رئيس دانشگاه و رئيس شورای نظارت و ارزیابی                        جواد حدادنيادكتر  -

                 

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

  

 مدیر نظارت و ارزیابی و دبير شورا                 امير حسين كيذوریدكتر  -

 

 معاون اداری و مالی و عضو شورا                       عسکری       دكتر  -

 

 نشجویی و عضو شورادكتر انتظاری                               معاون دا -

 

 دكتر مولوی                               معاون پژوهشی و عضو شورا -

 

 دكتر كشاورز                              معاون فرهنگی و عضو شورا -

 

 و عضو شورا عمرانیآقای سحرخيز                             معاون  -

 

 عضو شورا                            حاجی پوردكتر  -

 

 عضو شورا                          عارفی جمالدكتر  -

 

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


