
 

 
 دااگشنه حكيم سبزواري  

 

 فرم صورتجلسه

 کد فرم:

 

 شورای نظارت و ارزیابی  عنوان جلسه:

 15: ی جلسهشماره

 مركز رشد مکان:

 

 3/11/49 تاریخ جلسه:                        

 (51تا  03/51) از  ساعت 1/5 مدت:                        

 :جلسهاعضای  ـ5

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

و دکتر گنجعلي و رهنما علي آباد عضو  بهشتي اردي  – رویا عسكريدکتر خانم  –چكني  دکتر زنگنه -کروجيدکتر -سيروس سالمي

 مدعو

 

 اعضای غایب:

  دکتر عارفي جمال –دکتر کشاورز 

 

 : دستور جلسه -2

 طرح و تصویب آیين نامه پيشنهادي ارزیابي دروني  - 

 

 خالصه ی موارد مطروحه:   -0

 

 

 

 

 ـ مصوبات جلسه:4

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا شرح مصوبه ردیف

 تاریخ ابالغ
 

1 

 

با گرديد تبصره با اكثريت آراء مورد تصويب قرار گرفت و مقرر  9ماده و  6آيين نامه ارزيابي دروني در 
 در دستور كار مسئولين مربوط قرار گيرد 99ابالغ آيين نامه به مراجع ذي ربط ، اجراي آن از سال 

 دفتر نظارت و ارزيابي
 روساي دانشكده ها 
و مديران گروه هاي 

 آموزشي

پس از ابالغ  
 صورتجلسه

 اعضای حاضر:

  رئيس دانشگاه و رئيس شورای نظارت و ارزیابی                        جواد حدادنيادكتر  -

                 

 دكتر كيذوری                             مدیر نظارت و ارزیابی و دبير شورا -

و ارائه پشنهادات  سایر اعضاي دبير شوراي نظارت و ارزیابي قرائت مواد و تبصره هاي آیين نامه پيشنهادي ارزیابي دروني توسط  با 

 تصميم ذیل اتخاذ شد.پس از انجام اصالحات الزم حاضر در جلسه 
 



 دكتر كروجی                            معاون آموزشی  آموزشی وتحصيالت تکميلی و نایب رئيس شورا -

 

 معاون اداری و مالی و عضو شورا                       عسکری       دكتر  -

 

 دكتر انتظاری                              معاون دانشجویی و عضو شورا -

 

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

 

 عضو شورا                          زنگنه چکنیدكتر  -

 

 دكتر سيروس سالمی                       عضو شورا -

 

 دكتر امين طوسی                        عضو شورا -

 

 دكتر رویا عسکری                     عضو شورا -

 

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

 

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


