
 

 
 دااگشنه حكيم سبزواري  

 

 فرم صورتجلسه

 کد فرم:

 

 و تضمین کیفیتارزیابی  ،شورای نظارت عنوان جلسه:

 06: ی جلسهشماره

 معاونت اداری و مالیسالن کنفرانس  مکان:

 

 90/97/07 تاریخ جلسه:                        

 ( 11 تا 11 ) از  ساعت  1 مدت:                        

 :جلسه حاضر در عضایا ـ1

دکتر  –دکتر زهرا استيری   - اميریاندکتر  -  دکتر سياوش پور - معين فرددکتر   - صيانتیدکتر -دکترکيذوری  –دکتر مولوی - آقایان :

   سميه بخشی –بقایریمهدی دکتر  -کروجیدکتر  –استاجیعلی اکبر 

 اعضای غایب:

 دکتر فرزانه کرد  : آقای 

 

 : دستور جلسه -1

گروه های آموزشی کيفيت  تدوین برنامه بهبود راهنمایبررسی   -  

تصميم گيری در خصوص تدوین گزارش های ميدانی توسط اعضای حقيقی شورا -  

 

 خالصه ی موارد مطروحه:   -1

 

 

 

 ـ مصوبات جلسه:4

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا شرح مصوبه ردیف

 تاریخ ابالغ

 

1 

 

 
به انضمام اصالحات تصویب و  دانشگاه،فیت گروه های آموزشی برنامه بهبود کی راهنمای

 گردد.گروه های آموزشی پیگیری  ازبرنامه مورد نظر مقرر شد که تدوین 
 

 موزشیگروه های آ
پس از ابالغ اجراء 

 صورتجلسه

2 

مقرر گردید مدیر دفتر نظارت و ارزیابی ضمن بازدید حضوری از تمامی دانشکده ها و 
مشترک با شورای آن دانشکده، گزارشی در خصوص وضعیت موجود  برگزاری جلسات

 دانشکده ها تهیه و ارائه نمایند.

مدیر نظارت و 
 ارزیابی

پس از ابالغ اجراء 
 صورتجلسه

3 

برنامه بازدید میدانی اعضای حقیقی شورای نظارت و ارزیابی تدوین و مقرر گردید اعضاء 
 ی میدانی را انجام داده و گزارش مربوطه را در شورا طرح نمایند.بازدیدها

 
 ماه  3 اعضای حقیقی شورا

 

رائه نمودند و بحث تضمين در ابتدای جلسه آقای دکتر مولوی در خصوص سياست های کالن دانشگاه و در مورد تضمين کيفيت مطالبی ا

کيفيت را از اولویت های دانشگاه در سال جاری برشمردند در ادامه آقای دکتر کيذوری در خصوص راهنمای تدوین برنامه بهبود کيفيت 

 و تصميمات الزم اتخاذ شد. ارائهتوضيحاتی 

 



 

 

 اعضای حاضر:

 

 و رئیس شورای نظارت و ارزیابی ریاست دانشگاه     مولوی              علی اصغردکتر  -     

     

 دبیر شورا تضمین کیفیت و ی وارزیاب مدیر نظارت،          کیذوری      حسینامیر دکتر -      

      

 و عضو شوراتحصیالت تکمیلی  معاون آموزشی و               معین فردمحمدرضا دکتر  -

 

 و عضو شورا اداری و مالیمعاون                  سیاوش پوربهرام دکتر  -      

 

 عضو شوراو دانشجویی و  فرهنگی، اجتماعیمعاون                       صیانتیحسن  دکتر -      

 

 عضو شورا                            زهرا استیریدکتر  -     

 

 عضو شورا      امیریان          سید محمدرضا دکتر -    

    

 عضو شورا                      استاجی علی اکبر دکتر -   

 

 عضو شورا              کروجی             بهمن دکتر -   

 

 عضو شورا                         بقایری  مهدی  دکتر -  

 

 دبیرجلسه  تضمین کیفیت وارزیابی و نظارت، کارشناس                                  سمیه بخشی - 


