
 

 
 دااگشنه حكيم سبزواري  

 

 فرم صورتجلسه

 کد فرم:

 

 شورای نظارت و ارزیابی  عنوان جلسه:

 35: ی جلسهشماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزی  مکان:

 

 41/2/59 تاریخ جلسه:                        

 (53/11تا  53/11) از  ساعت 1 مدت:                        

 :جلسهاعضای  ـ1

 اردي  –– دکتر شهاب عباس زاده – دکترکيذوري -دکتر امين طوسي  -دکتر عارفي جمال  -کروجيدکتر – عسكريدکتر  ن :آقایا

 خانم دکتر رویا عسكري و  بهشتي

 اعضای غایب:

 چكني دکتر زنگنه -دکتر سيروس سالمي  - دکتر مولوي –دکتر انتظاري -–دکتر کشاورز  -حدادنيادکتر 

 

 : دستور جلسه -1

 )دقيقه49دانشكده ها ) 51ارائه نتایج ارزیابي عملكرد سال  -

 ) دقيقه 49تصميم گيري در خصوص جدول بازدید اعضاي شوراي نظارت و ارزیابي از دانشكده ها ) -

 (دقيقه 49تصميم گيري در خصوص بازه ي زماني ارزیابي کيفيت تدریس )  -

 

 خالصه ی موارد مطروحه:   -5

 

 

 

 

 ـ مصوبات جلسه:5

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا شرح مصوبه دیفر

 تاریخ ابالغ
 

4 

 

با توجه به پیشنهاد اکثریت اعضای شورا، مقررگردید برای ارزیابی شاخص های عملکردی دانشکده ها  
 از سال آینده ضریب متفاوت با توجه به اهمیت هر شاخص تعیین و اجراء گردد.

 نظارت و ارزیابیمدیریت 
 یابیوشورای نظارت و ارز

 

پس از ابالغ 
 صورتجلسه

به عدم امکان فنی حذف نظرات دانشجویان حذفی از لیست نظر دهندگان ، مقرر گردید با با توجه   2
با  "شروع یک هفته ای زودتر ) پنج هفته پایانی ترم( ارزیابی کیفیت تدریس انجام پذیرد و جمله 

تدریس پس از تایید نمرات پایان ترم به اساتید توجه به نوع طراحی سیستم ارزیابی، تنها نتایج کیفیت 
به اطالعیه صادره  "منعکس می گردد و هیچ کاربری مجاز به رویت نظر دانشجویی خاص نمی باشد

 اضافه گردد.

 دفتر نظارت و ارزیابی
معاون آموزشی و 
 تحصیالت تکمیلی

پس از ابالغ 
 صورتجلسه

گردید با توجه به نتایج بدست آمده رئیس دانشکده برتر در ارزیابی عملکرد سالیانه دانشگاه در  مقرر 3
 هفته آموزش مود تقدیر قرار گیرد

معاون آموزشی و 
 تحصیالت تکمیلی

 در هفته آموزش

در ارزیابي عملكرد دانشكده ها بر اساس استعالم از مراجع ذي ربط و شاخص هاي جدید زات ي دکتر کيذوري در خصوص امتياآقا

با طرح مشكل بازه ي زماني ارزیابي کيفيت تدریس از سوي معاونت آموزشي و تحصيالت دانشكده توضيحات مبسوطي را ارائه کردند و 

  تصميمات ذیل اتخاذ گردید.در نهایت ارائه نمودند و صوص خ این توضيحاتي را درنيز معاون مدیر نظارت و ارزیابي تكميلي ،
 



 

 اعضای حاضر:

     

 يلی و نایب رئيس شورا دکتر کروجی                            معاون آموزشی  آموزشی وتحصيالت تکم -

 

 دکتر کيذوری                             مدیر نظارت و ارزیابی و دبير شورا -

 

 معاون اداری و مالی و عضو شورا                       عسکری       دکتر  -

 

 دکتر شهاب عباس زاده                    معاون عمرانی و عضو شورا -

 

 عضو شورا                          عارفی جمالدکتر  -

 

 دکتر سيروس سالمی                       عضو شورا -

 

 دکتر امين طوسی                        عضو شورا -

 

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


