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 ساعت 1 مدت:

 :جلسهاعضای  ـ1

  -سحرخيز-دکتر انتظاري -  امين طوسيدکتر -دکتر مولوي  -دکترکيذوري  – عسكريدکتر  - کروجيدکتر –حدادنياآقایان : دکتر 

 بهشتي اردي

 

 اعضای غایب:

 دکتر عارفي جمال –چكني دکتر زنگنه -  -کشاورزدکتر  : یان آقا

 

 : دستور جلسه -2

 ارائه برنامه نظارت و ارزیابي دانشگاه در سال تحصيلي جاري از سوي دکتر کيذوري

ن نامه مورد نظر پيوست است(بررسي آیين نامه داخلي ارزیابي دروني گروه هاي آموزشي )آیي  

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

 

 خالصه ی موارد مطروحه:   -3

 

 

 

 ـ مصوبات جلسه:

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا شرح مصوبه ردیف

 تاریخ ابالغ
 

1 

 

رئوس فعاليت ها طبق برنامه ارائه شده اقدام و مديريت نظارت و ارزيابي نسبت اجراي مقررگرديد 
 ارائه گردد. تا پايان سال تحصيليگزارش فعاليتها 

 تا پايان سال دفتر نظارت و ارزيابي
 تحصيلي
4931  

  

2 
به منظور دريافت نظرات ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي مطرح و مقرر گرديد  پيشنهادي آيين نامه

هاي آموزشي؛ آيين نامه جهت طرح در شوراي دانشكده ها براي روساي  دانشكده ها و مديران گروه
 دانشكده ارسال و پس از دريافت نظرات مكتوب آنان در جلسه شوراي نظارت و ارزيابي مطرح گردد

 دفتر نظارت و ارزيابي
 روساي دانشكده ها و  

 

پس از ابالغ 
 صورتجلسه

بند به  11در  دبير شوراي نظارت و ارزیابي توضيحات مبسوطي را در خصوص برنامه مدیریت نظارت وارزیابي  در نيمه دوم سال

و در ادامه با  بر اجراي آنها تاکيد نمودند،  ي الزمیر از ارائه برنامه با ارائه رهنمود هاکه ریاست دانشگاه ضمن تقد جلسه ارائه نمودند

  .توجه به دستور جلسه تصميمات ذیل اتخاذ گردید

 



 

1 
هاي اعضاي شوراي نظارت و ارزيابي از حوزه هاي  با توجه به برنامه ي ارائه شده جهت بازديد

 مختلف دانشگاه ، مقرر گرديد اقدام الزم  براي بازديدها  در قالب فرم هاي مربوط صورت پذيرد.
 دفتر نظارت و ارزيابي 
اعضاي حقيقي شوراي 

 نظارت و ارزيابي

 درهرماه يك 
بازديد و يك 

 گزارش

ات شوراي نظارت و ارزيابي مبني بر واگذاري دروس به به منظور نظارت بيشتر بر اجراي مصوب 9
اعضاي هيات علمي  بر اساس نتايج ارزشيابي ؛ مقررگرديد باز بيني الزم از وضعيت ارائه دروس در 
ترم هاي بعدي از مدرسيني كه ميانگين معدل دروس آنان كمتر از بازه ي مصوب است انجام و 

 نظارت مقتضي اعمال گردد.  

 دفتر نظارت و ارزيابي 
 روساي دانشكده ها

پس از ابالغ 
 صورتجلسه

 

مقرر گرديد هماهنگي ، به با توجه به مشكالت نرم افزار فعلي مورد استفاده در دفتر نظارت و ارزيابي  5
الزم  از سوي معاونت پژوهشي و فناوري و دفتر نظارت و ارزيابي  براي رفع مشكالت صورت پذيرد  

 نياز نسخه تكميلي خريداري گردد.و در صورت 

 دفتر نظارت و ارزيابي
معاونت پژوهشي و 

 فناوري

پس از ابالغ 
 صورتجلسه

 

 

 اعضای حاضر:

  رئيس دانشگاه و رئيس شورای نظارت و ارزیابی                        جواد حدادنيادكتر  -

                 

        اون آموزشی وتحصيالت تکميلی و نایب رئيس شورامع           بهمن كروجی            دكتر  -

  

 مدیر نظارت و ارزیابی و دبير شورا                             كيذوریدكتر  -

 

 معاون اداری و مالی و عضو شورا                       عسکری       دكتر  -

 

 و عضو شورا جوییدانشمعاون   دكتر انتظاری                             -

 

 دكتر مولوی                               معاون پژوهشی و فناوری و عضو شورا -

 

 و عضو شورا عمرانیآقای سحرخيز                             معاون  -

 

 عضو شورا                            امين طوسیدكتر  -

 

 عضو شورا  دكتر رویا عسکری                         -

 

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


