
 

 
 دااگشنه حكيم سبزواري  

 

 فرم صورتجلسه

 کد فرم:

 

 شورای نظارت و ارزیابی  عنوان جلسه:

 54: ی جلسهشماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزی  مکان:

 

 17/8/59 تاریخ جلسه:                        

 (45/13تا  11) از  ساعت 45/1 مدت:                        

 :هجلس حاضر در اعضای ـ1

 -دکتر امين طوسي  -دکتر عارفي جمال  - دکتر عباس زاده -دکتر مولوي  –کروجيدکتر –کشاورز دکتر  - حدادنيادکتر  آقایان :

 خانم دکتر رویا عسكري و  بهشتي اردي  -چكني  دکتر زنگنه  ––دکتر سالمي – دکترکيذوري

 اعضای غایب:

 دکتر انتظاري و   عسكريدکتر آقایان  

 

 : ر جلسهدستو -1

 ررسي طرح مطالعاتي سطح بندي و رتبه بندي دانشگاه هاي دولتي وزارت علوم ب -

 پيشنهاد دادن وقت شش ماهه به دانشجویان ارشد براي ارائه مقاله بعد از دفاع به صورت اختياري  -

 تصميم گيري در خصوص وزن دهي به شاخص هاي ارزیابي دانشكده ها  -

 در حوزه هاي دانشگاه توسط اعضاي شوراي حقيقي  مختلف فرآیند هاي داري و آموزشي و... دربررسي رعایت قوانين و مقررات ا -

 خالصه ی موارد مطروحه:   -3

 

 

 

 

 ـ مصوبات جلسه:4

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا شرح مصوبه ردیف

 تاریخ ابالغ
 

1 

 

ب تنزل جایگاه واقعی با توجه به اینکه درج اطالعات ناقص در سامانه رتبه بندی دانشگاه ها موج
دانشگاه گردیده ، مقرر گردید از این پس، ارسال آمار و اطالعات به حوزه های مختلف برون 
دانشگاهی و یا درج در سامانه های وزارت متبوع  با هماهنگی و از طریق واحد آمار دانشگاه صورت 

ول ) معاونین و حوزه این واحد نیز قبل از ارسال نهایی تایید مقامات مسئضمن آنکه ؛پذیرد 
تمامی حوزه های دانشگاه آخرین آمار و ریاست)مدیریت نظارت و ارزیابی( را نیز کسب نماید ، ضمناً 

    .واحد آمار منعکس نمایند طور مرتب به اطالعات خود را به 

 معاونین دانشگاه
 روسای دانشکده ها
مدیریت بودجه ، 
 تشکیالت و آمار 

نظارت و مدیریت 
 ارزیابی
 

پس از اجراء 
 ابالغ صورتجلسه

و  همچنين  طرح مطالعاتي سطح بندي و رتبه بندي دانشگاه هاي دولتي وزارت علوم خصوصتي درو اردي بهش دکتر کيذوري انیآقا

سایر موارد با طرح توضيحات مبسوطي را ارائه کردند و مكاتبات و واطالعات وارده شده که بر اساس آن دانشگاه  رتبه بندي شده است  

  تصميمات ذیل اتخاذ گردید.ارزیابي در دستور جلسه 
 



، از پایان نامه شش ماه به دانشجویان کارشناسی ارشد برای ارائه مقاله طرح پیشنهاد وقت با توجه   2
مقرر گردید حوزه های معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی و پژوهشی راه کارهای افزایش کیفیت 

 بررسی و در جلسه بعدی شورا ارائه نمایندپایان نامه ها را 

معاون آموزشی و 
 تحصیالت تکمیلی
معاونت پژوهشی و 

 فناوری

پس از دو ماه 
 ابالغ صورتجلسه

، مقرر گردید ضمن عملکردی دانشکده ها  ارزیابی شاخص های  وزن دهی به با توجه به پیشنهاد  3
عارفی جمال و اردی  –ایان دکتر کیذوری دریافت نظرات روسای دانشکده ها ، هیاتی مرکب از آق

جهت تصویب نهایی به شورا با توجه به اهمیت هر شاخص تعیین و  پیشنهادی خودیب اضربهشتی 
 ارائه نمایند.

 روسای دانشکده ها 
مدیریت نظارت 
وارزیابی و دکتر 

 عارفی جمال

یک ماه پس از 
 ابالغ صورتجلسه

 

 اعضای حاضر:

 رئیس شورا  ورئیس دانشگاه                   دکتر حداد نیا         -

 

 دکتر کروجی                            معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی و نایب رئیس شورا  -

 

 دکتر کیذوری                             مدیر نظارت و ارزیابی و دبیر شورا -

 

 و عضو شورا پژوهشی و فناوری معاون                              مولویدکتر  -

 

 دکتر شهاب عباس زاده                 معاون عمرانی و عضو شورا -

 

 دکتر کشاورز                            معاون فرهنگی و اجتماعی و عضو شورا                   -

 

 عضو شورا                          عارفی جمالدکتر  -

 

 ی                       عضو شورادکتر سیروس سالم -

 

 عضو شورا      دکتر امین طوسی                     -

 

 عضو شورا  دکتر رویا عسکری                       -

 

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


