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 :جلسهاعضای  ـ1

دکتر  - دکترکيذوري -دکتر سيروس سالمي -دکتر امين طوسي  -دکتر انتظاري  -کروجيدکتر – عسكريتر دک -–حدادنياآقایان : دکتر 

  بهشتي اردي  ––چكني  زنگنه

 اعضای غایب:

 دکتر مولوي –خانم دکتر رویا عسكري  - دکتر عارفي جمال –دکتر کشاورز 

 

 : دستور جلسه -5

 متحانات طرح مشكالت موجود در عدم اجراي آیين نامه ا  -

 شوراي نظات از حوزه هاي مختلف دانشگاهحقيقي گزارش بازدید هاي دوره اي اعضاي  -

 

 خالصه ی موارد مطروحه:   -3

 

 

 

 

 ـ مصوبات جلسه:4

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا شرح مصوبه ردیف

 تاریخ ابالغ
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تيد مقرر گرديد آزمون پايان ترم اساباره رسيدگي به شكايات دانشجويان در  نحوهدر خصوص 
مصوبات و دستور العمل هاي موجود مالك عمل قرار گيرد و در صورت تشخيص دفتر نظارت و 
ارزيابي مبني بر عدول از آيين نامه ها توسط مدرسين ، اقدام الزم تا حصول نتيجه از سوي دفتر 

ه نگهداري مي بايست نسبت بنظارت صورت پذيرد . بديهي است مدرسين برابر آيين نامه مربوط  
 اوراق امتحاني به مدت يك ترم اقدام نمايند.

 دفتر نظارت و ارزيابي
 

پس از ابالغ 
 صورتجلسه

 با ارائه گزارش مبسوط آقاي دكتر سالمي از آزمايشگاه ها ي دانشكده ها تصميمات ذيل اتخاذ شد. 2
ايمني در  كار گروه ايمني و بهداشت در اسرع وقت  نسبت به بررسي موارد  و رعايت اصول -1

آزمايشگاه ها و كارگاه ها اقدام نمايد و با تدوين دستور العمل و چك ليست موارد ايمني و 
 بهداشت نسبت به بازديد هاي دوره اي و ارائه گزارش به رئيس دانشگاه اقدام نمايد.

با توجه به مشكالت موجود در خريد تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي و كارگاهي مقرر گرديد  -2
ايجاد سامانه ثبت و  نسبت به هاي تجهيزات و مواد مصرفي ، ظور بهينه سازي خريد به من

كار گروه ايمني و 
 بهداشت

 معاون اداري و مالي
معاون آموزشي و 
 تحصيالت تكميلي

پس از ابالغ 
 صورتجلسه

گزارش اعضاي طرح همچنين  ارزیابي و به مدیریت نظارت و با طرح مشكالت موجود در مراجعات دانشجویي در خصوص امتحانات 

 )که با تقدیر فراوان از سوي ریاست دانشگاه بود( ، در خصوص بازدید از واحد هاي مختلف دانشگاه حقيقي شوراي نظارت و ارزیابي 

 تصميمات ذیل اتخاذ گردید.
 



 . سفارش خريد  اقدام گردد و براي تصويب به مراجع ذي ربط ارسال شود.
 
 

 سط آقاي دكتر يعقوب زنگنه از دانشكده هاي فني و مهندسي ، برق و الكترونيك با ارائه گزارش تو 3
 تصميمات ذيل اتخاذ شد.

موارد ايمني از نكات قابل توجه درگزارش ايشان بود كه تصميم الزم در بند يك اشاره  -1
 گرديد.

مقرر گرديد دفتر جذب ها با توجه به مشكل كمبود عضو هيات علمي در اين دانشكده  -2
مد نظر اولويت الزم را در جذب و تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي اين دانشكده ها را 

 قرار دهد.

با توجه به مشكل كمبود فضاي كالبدي در اين دانشكده ها مقرر گرديد معاون محترم اداري  -3
ام و گزارش مالي و معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي در راستاي بهينه سازي فضا ها اقد

 مربوطه را به رئيس دانشگاه منعكس نمايند.
 

كار گروه ايمني و 
 بهداشت

دفتر جذب اعضاي هيات 
 علمي

 معاون اداري و مالي
معاون آموزشي و 
 تحصيالت تكميلي

 
 

پس از ابالغ 
 صورتجلسه

 د.قرائت و تصميمات ذيل اتخاذ شگزارش آقاي دكتر امين طوسي از سايت كامپيوتري دانشجويي  9
اطالع رساني الزم از سوي مديريت فناوري در خصوص ارائه خدمات به دانشجويان  -1

 )بخصوص به دانشجويان جديد والورود ( به طرق الزم صورت پذيرد.

هماهنگ با پس از تنظيم چك ليست از سوي كارگروه ايمني و بهداشت ، اين مركز نيز  -2
 تجهيز گردد.چك ليست 

 
 

 مديريت فناوري
ي و كارگروه ايمن
 بهداشت

پس از ابالغ 
 صورتجلسه

 اعضای حاضر:

  رئيس دانشگاه و رئيس شورای نظارت و ارزیابی                        جواد حدادنيادكتر  -

      

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

 

 مدیر نظارت و ارزیابی و دبير شورا                   دكتر كيذوری           -

 

 معاون اداری و مالی و عضو شورا                       عسکری       دكتر  -

 دكتر انتظاری                              معاون دانشجویی و عضو شورا -

 عضو شورا                          زنگنه چکنیدكتر  -

 روس سالمی                       عضو شورادكتر سي -

 دكتر امين طوسی                        عضو شورا -

 

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


