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 ه:ـ مصوبات جلس4

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا شرح مصوبه ردیف

 تاریخ ابالغ
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گروه آموزشي توسط مركز تحقيقات ، ارزشيابي ، اعتبار  5به تاييد طرح هاي ارزيابي دروني در با توجه 
سنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي سازمان سنجش آموزش كشور و لزوم تدارك تمهيدات فعاليت 

گروه ها ؛ مقرر گرديد به منظور عملياتي شدن موارد ذكر شده در شيوه نامه ارزيابي بيروني در اين 
( اقدامات الزم صورت 37/31/49مورخ  39747اشاعه و كاربست يافته ها ) ارسالي در نامه ي شماره 

 پذيرد.

 دفتر نظارت و ارزيابي

پس از ابالغ  
 صورتجلسه

  

6 
اعضاي محترم خصوصاً آقايان مقرر گرديد وني ، با طرح بخشي از آيين نامه پيشنهادي ارزيابي در

گنجعلي و رهنما با بررسي دقيق آيين نامه پيشنهادات خود را جهت طرح و تصويب در جلسه ي آتي 
  شورا ارائه نمايند.

اعضاي شوراي نظارت و 
 ارزيابي و اعضاي مدعو 

 

 
 جلسه ي آتي

 ) هفته آينده( 

، دبير شوراي نظارت و ارزیابي گروه آموزشي در دانشگاه توسط  5با توضيحات مختصري از روند اجراي طرح هاي ارزیابي دروني در 

ي گروه فيزیك؛ توضيحات آقایان دکتر گنجعلي مجري طرح ارزیابي دروني در گروه زبان و ادبيات عربي و دکتر رهنما علي آباد مجر

و پيشنهادات ارائه شده در هر یك از عوامل مورد بررسي به تفكيك گروه ، دانشكده ،  مبسوطي را در خصوص نتایج بدست آمده 

 .ندردکاتخاذ را تصميمات ذیل ضمن تقدیر از اجراي موفق طرح  نکه حاضریدانشگاه و وزارت پرداختند 

 



 

 اعضای حاضر:

 

  رئيس دانشگاه و رئيس شورای نظارت و ارزیابی                        جواد حدادنيادكتر  -

                 

 مدیر نظارت و ارزیابی و دبير شورا                             كيذوریدكتر  -

 

 معاون اداری و مالی و عضو شورا                       عسکری       دكتر  -

 

 معاون دانشجویی و عضو شورا                  دكتر انتظاری             -

 

 دكتر زعفرانيه                             مدیر آموزشی و نماینده حوزه  معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی -

 

  مدیر پژوهشی و نماینده حوزه معاونت پژوهشی و فناوری                          عباس زادهدكتر  -

 

 عضو شورا                          چکنیزنگنه دكتر  -

 

 دكتر سيروس سالمی                       عضو شورا -

 

 دكتر امين طوسی                        عضو شورا -

 

 مجریان طرح ارزیابی درونی در گروه های عربی و فيزیك دكتر گنجعلی و رهنما -

 

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


