
 

 
 دااگشنه حكيم سبزواري  

 

 فرم صورتجلسه

 کد فرم:

 

 شورای نظارت و ارزیابی  عنوان جلسه:

 48ی جلسهشماره

 سالن كنفرانس مکان:

 

 41/41/41 تاریخ جلسه:                                            

 ساعت 5/1 مدت:                                             

 :جلسهاعضای  ـ1

دکتر عارفي  –چكني دکتر زنگنه -  -دکتر کشاورز -دکتر مولوي  -دکترکيذوري  – عسكريدکتر  - کروجيدکتر –حدادنياآقایان : دکتر 

 و خانم دکتر عسكري بهشتي اردي  -دکتر سيروس سالمي  –جمال 

 

 اعضای غایب:

 دکتر امين طوسي -ي دکتر انتظاريآقا

 

 : دستور جلسه -2

ازدید هاي دوره اي توسط اعضاي شوراي نظارت و ارزیابيباستماع گزارش   

 

 خالصه ی موارد مطروحه:   -3

 

 

 

 ـ مصوبات جلسه:

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا شرح مصوبه ردیف

 تاریخ ابالغ
 

4 

 

گزارش هاي بازديد اعضاي محترم شورا به واحد هاي مربوط ارسال و پس از دريافت پاسخ مقررگرديد 
 دفتر نظارت و ارزيابي گردد.در جلسه مطرح 

پس از ابالغ  
 صورتجلسه

  

2 
دانشجويان مستقر در خوابگاهها در  ازگرديد به منظور نظارت بيشتر به خوابگاه هاي دانشجويي  رمقر

 خصوص سرپرستان خوابگاهها نظر خواهي انجام شود
 دفتر نظارت و ارزيابي
با همكاري مديريت 
فناوري و مديريت 

 دانشجويي
 

پايان سال تا 
 تحصيلي

 

3 
مقرر گرديد معاونت دانشجويي طرحي را به منظور رفع مشكل اينترنت و عدم آنتن دهي تلفن هاي 

 همراه در خوابگاهها به شورا ارائه نمايد
 معاونت دانشجويي

تا يايان ترم 
 جاري
 
 

 سال ترم اولنظارت وارزیابي  در بازدید اعضاي حقيقي شوراي دبير شوراي نظارت و ارزیابي توضيح مبسوطي را در خصوص برنامه 

و سپس سرکار خانم دکتر عسكري و دکتر عارفي جمال توضيحاتي را در خصوص بازدید هاي  نمودند به جلسه ارائه تحصيلي جاري 

 خود از خوابگاههاي دخترانه و سلف سرویس ارائه دادند و پس از بحث و بررسي تصميمات ذیل اتخاذ گردید.
 



راه كار هاي عملي مورد مقرر گرديد  ،ارتقاء مهارت هاي زندگي در خوابگاه هاي دانشجوييبه منظور  1
 نظر از سوي حوزه معاونت فرهنگي به جلسه ارائه گردد. 

مديريت اجتماعي با 
همكاري مديريت 

 دانشجويي

پس از ابالغ 
 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                             كيذوریدكتر  -

 

 معاون اداری و مالی و عضو شورا                       عسکری       دكتر  -

 

 معاون پژوهشی و فناوری و عضو شورا                             دكتر مولوی   -

 

 دكتر كشاورز                          معاون فرهنگی و عضو شورا -

 

 عضو شورادكتر رویا عسکری                           -

 

 دكتر سيروس سالمی                       عضو شورا -

 

 عضو شورا                دكتر زنگنه چکنی           -

 

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


