
 

 
 دااگشنه حكيم سبزواري  

 

 فرم صورتجلسه

 کد فرم:

 

 شورای نظارت و ارزیابی  عنوان جلسه:

 64ی جلسهشماره

 سالن كنفرانس مکان:

 

 9/6/99 تاریخ جلسه:

 ساعت 5/1 مدت:

 :جلسهاعضای  ـ1

 -دکتر عارفي جمال  –  سيامين طودکتر –چكني زنگنهدکتر  -دکترکيذوري  – عسكريدکتر  - کروجيدکتر –حدادنياآقایان : دکتر 

 بهشتي اردي - -سحرخيز

 

 اعضای غایب:

 دکتر مولوي  -کشاورزدکتر  - -انتظاريدکتر : یان آقا

 

 : دستور جلسه -2

 از پرتال دفتر نظارت و ارزیابي  "شاخص شما "ارائه نتایج لينك - 

 نظارت و ارزیابي تعيين مكان هاي مورد نظر براي بازدید هاي دوره اي توسط اعضاي شوراي - 

 ربررسي نامه هيات نظارت و ارزیابي استان خراسان رضوي در خصوص نتایج بازدید از دانشگاه سبزوا  -

 خالصه ی موارد مطروحه:   -3

 

 

 

 

 

 ـ مصوبات جلسه:

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا شرح مصوبه ردیف

 تاریخ ابالغ
 

1 

 

ارائه طرح و يا  "شاخص شما"به كسانيكه در لينك مقررگرديد به منظور قدراني و ارائه بازخورد 
 پاسخ الزم تهيه و منعكس گردد.پيشنهاد داشته اند،  

 

پس از ابالغ   دفتر نظارت و ارزيابي
 صورتجلسه

  

2 
 

با توجه به بند يك صورتجلسه قبلي شورا  و در راستاي تدوين برنامه بهبود كيفيت در دانشكده ها ، 
حوزه معاونت اداري و مالي و دفتر برنامه ، بودجه و تحول ادراي و بهره وري مقررگرديد با هماهنگي 

 مستند سازي فرآيند ها در دانشكده ها تسريع گردد .

 دفتر برنامه ، بودجه و ..
روساي با همكاري 

 دانشكده ها 
 

تا پايان سال 
4931 

درج ، جمع بندی و مدیریت مطالب روند از  گزارشی پس از تبریك انتصاب  اعضای جدید شورای نظارت و ارزیابی توسط مدیر دفتر ،  

سپس دبير شورا  با قرائت و  شدبه جلسه ارائه  توسط معاون مدیر دفتر  از سایت دفتر نظارت و ارزیابی "شاخص شما"ارائه شده در لينك 

در ادامه  كههاداتی ارائه نمودند سایر بند های دستور جلسه ، به نامه های هيات نظارت استانی و تعيين مکان های مورد نظر برای بازدید پيشن

  موارد ذیل مورد تاكيد حاضرین قرار گرفت.

  
 



 

3 
اقدام الزم جهت مقرر گرديد   ، با قرائت موضوعات قابل پيگيري در نامه هاي هيات نظارت استاني

موارد قابل پيگيري از جمله جذب اعضاي هيات علمي و تفكيك دانشكده ها  و .... در دستور كار 
    مسئوالن مربوطه قرار گيرد و پاسخ الزم در فرصت مقتضي به هيات مزبور منعكس گردد.

كليه ي حوزه هاي 
 دانشگاه

تا پايان آبان ماه 
 سالجاري

 
 

به بازديد هاي قبلي اعضاي شوراي نظارت و ارزيابي از حوزه هاي مختلف دانشگاه ، مقرر با توجه  9
گرديد با دريافت بازخورد الزم از گزارشات قبلي؛ اقدام الزم براي بازديد هاي جديد در دستور كار 

 اعضاي شورا  قرار گيرد.

 يك ماه دفتر نظارت و ارزيابي 

در پايان هر ترم ، مقرر گرديد به منظور تسريع در درج امتياز اعضاي هيات علمي در فرم ترفيع ساليانه  5
از سوي دفتر نظارت و ارزيابي منعكس و به روساي دانشكده ها كيفيت تدريس گزارش نتايج ارزيابي 

 خود اقدام نمايند. روساي  دانشكد ها نيز با استناد به نتايج ارزيابي  نسبت به درج امتياز اعضاي

 دفتر نظارت و ارزيابي 
 روساي دانشكده ها

پس از ابالغ 
 صورتجلسه

 

نسبت به معرفي و پيشنهاد دو مقرر گرديد به منظور تكميل اعضاي حقيقي شوراي نظارت و ارزيابي ،  6
 نفر از اعضاي هيات علمي صاحب نظر به رياست دانشگاه  اقدام شود.

از ابالغ  پس دفتر نظارت و ارزيابي
 صورتجلسه

 

 

 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  -

 

 و عضو شورا عمرانیآقای سحرخيز                             معاون  -

 

 عضو شورا                            امين طوسیدكتر  -

 

 عضو شورا                          جمال عارفیدكتر  -

 

 دكتر یعقوب زنگنه                عضو شورا-

 

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


