
 

 
 دااگشنه حكيم سبزواري  

 

 فرم صورتجلسه

 کد فرم:

 

 شورای نظارت و ارزیابی  عنوان جلسه:

 49ی جلسهشماره

 مركز رشد مکان:

 

 91/91/19 تاریخ جلسه:                        

 (03/79تا  03/71) از  ساعت 2 مدت:                        

 :جلسهاعضای  ـ7

دکتر امين طوسي  -ي دکتر انتظاري آقا - شهاب عباس زادهدکتر  -دکترکيذوري  – عسكريدکتر  - کروجيکترد –حدادنياآقایان : دکتر 

 و دکتر پورخانداني دکتر عسكري ها : و خانم بهشتي اردي  -دکتر سيروس سالمي  -

 

 اعضای غایب:

 دکتر عارفي جمال -چكني  دکتر زنگنه -دکتر کشاورز 

 

 : دستور جلسه -2

اخص هاي جدید پيشنهادي ارزیابي عملكرد دانشكده هابررسي ش  - 

بازدید هاي دوره اي توسط اعضاي شوراي نظارت و ارزیابيگزارش ادامه استماع   - 

 خالصه ی موارد مطروحه:   -0

 

 

 

 

 ـ مصوبات جلسه:4

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا شرح مصوبه ردیف

 تاریخ ابالغ
 

9 

 

شاخص  21شاخص از  6تعداد ارزيابي عملكرد دانشكده ها  نهاديبا توجه به بررسي شاخص هاي پيش
 دفتر نظارت و ارزيابي .پيشنهادي به شرح پيوست به تصويب رسيد 

پس از ابالغ  
 صورتجلسه

  

2 
به دفتر فني دانشگاه ارسال تا عسكري از اماكن ورزشي  دكتر سركار خانم مقرر گرديد پيشنهادات 

دفتر فني با همكاري   زم صورت پذيرد.نسبت به رفع نواقص اقدام ال
 معاونت دانشجويي

 

 
تا پايان سال 

 تحصيلي

 

 

 

بيان کردند  شاخص هاي ارزیابي عملكرد دانشكده ها و شاخص هاي پيشنهاديرا در خصوص  اتي دبير شوراي نظارت و ارزیابي توضيح

تقدیر و  ضمن حاضرین  که ندنمودارائه  اماکن ورزشي بازدید هاي خود از  در ادامه گزارش خودر عسكري سپس سرکار خانم دکت و

 بر پيگيري موارد ذیل که قابليت اجرایي سریع و کم هزینه دارد تاکيد نمودند. تشكر از گزارش جامع ایشان 
 



 

 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  -

 

 نشجویی و عضو شورادكتر انتظاری                              معاون دا -

 

 پژوهشی مدیر                                عباس زادهدكتر  -

 

 عضو شورادكتر رویا عسکری                           -

 

 دكتر سيروس سالمی                       عضو شورا -

 

 دكتر امين طوسی                        عضو شورا -

 

 سرپرست دفتر یاست              دكتر پو خاندانی          -

 

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


