
 

 
 دااگشنه حكيم سبزواري  

 

 فرم صورتجلسه

 کد فرم:

 

 شورای نظارت و ارزیابی  عنوان جلسه:

 55: ی جلسهشماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزی  مکان:

 

 32/11/59 تاریخ جلسه:                        

 (15تا  15/11) از  ساعت 55/1 مدت:                        

 :سهجل حاضر در اعضای ـ1

 – زارعیاندکتر   ––دکتر سالمي – دکترکیذوري - - هاشمیاندکتر  - دکتر انتظاري– دکتر عباس زاده -دکتر مولوي  –کروجيدکتر آقایان :

  بهشتي اردي -رحیم زاده -دکتر زیدآبادي  -دکتر خسرو بیگي

 اعضای غایب:

 دکتر امین طوسي -  عسكريدکتر  - حدادنیادکتر  آقایان 

 

 : ر جلسهدستو -1

 دقیقه(51بررسی مصوبات هیات امناء در خصوص نظارت و ارزیابی)* 

بینی ضمانت اجرایی آن ، با پیشنهاد انتخاب رئیس دانشکده  *الزام دانشکده ها به ارائه گزارش عملکرد بر اساس نتایج ارزیابی ساالنه , پیش
 دقیقه( 51)  برتر و مدرس برتر در جشنواره آموزش ) هفته معلم(

 دقیقه( 51خصوص وزن دهی به شاخص های ارزیابی دانشکده ها ) جمع بندی اقدامات انجام شده در* 

 دقیقه( 51)  پیشنهاد انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های مختلف دانشگاه توسط اعضای حقیقی شورا* 

 دقیقه( 51 * تدوین گزارش های نظارتی در خصوص فعالیت دانشکده ها توسط اعضای حقیقی شورا ) 

 

 خالصه ی موارد مطروحه:   -3

 

 

 

 

 ـ مصوبات جلسه:5

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا شرح مصوبه ردیف

 تاریخ ابالغ
 

1 

 

توضیحات آقای دکتر کیذوری مبنی بر عدم استقبال گروه های آموزشی جهت انجام با توجه 
ازمان سنجش از سوی ارزیابی درونی به دلیل عدم اختصاص  امتیاز پیش بینی شده توسط س

معاونت پژوهشی، مقرر گردید ضمن ارسال گزارش های قبلی برای اعضای دست اندر کار 
ارزیابی درونی گروه های آموزشی ، از مجریان و مدیران گروه ها خواسته شود گزارشی از 

 وهشی ژمعاونت پ
مجریان و مدیران گروه 

که ارزیابی های آموزشی 
درونی را در سال گذشته 

پس از اجراء 
 ابالغ صورتجلسه

م ارزیابي دروني در دانشگاه و مبني بر استقرار نظاششمین نشست عادي هیات امناء مصوبه  ؛9بند  خصوصدر دکتر کیذوري يآقا

با توضیحات مبسوطي را ارائه کردند و ارزشیابي فعالیت هاي دانشگاه  و آیین نامه داخلي ارزیابي دروني مصوب شوراي نظارت و ارزیابي 

  تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.ارزیابي سایر موارد در دستور جلسه طرح 
 



 اقدامات انجام شده در گروه و دانشکده با توجه به پیشنهادات داده شده دریافت و در جلسات
مورد مجری و اعضای کمیته ارزیابی درونی بعدی بررسی شود. ضمناً امتیاز پژوهشی برای 

   موافقت قرار گرفت 

 انجام داده اند
 نظارت و ارزیابیمدیریت 

 

لزوم همسو سازی برنامه ها و اقدامات دانشکده ها با سند چشم انداز به منظور  گردید مقرر  3
، روسای دانشکد ها برنامه ساالنه پیشنهادی خود را تهیه و جهت طرح در شورای  دانشگاه 

 نظارت و ارزیابی ارائه نمایند. 

 ها هوسای دانشکدر
  شورای دانشگاه

 دفتر نظارت و ارزیابی

 پس ازدو ماه 
 ابالغ صورتجلسه

، مقرر دانشکده ها  ارزیابی شاخص های  وزن دهی به های دریافتی از با توجه به پیشنهاد  2
 در شورای بر اساس ضرایب به دست آمده استخراج و نتایج حاصله  49ارزیابی سال گردید 

مورد بررسی و چنانچه مورد تصویب اعضاء قرار گرفت برای سال جاری نیز  نظارت و ارزیابی
  عمل قرار گیرد.

  شورای نظارت و ارزیابی
 

یک ماه پس از 
 ابالغ صورتجلسه

 

 اعضای حاضر:

 

 دکتر کروجی                            معاون آموزشی وتحصيالت تکميلی و نایب رئيس شورا  -

 

 دکتر کيذوری                             مدیر نظارت و ارزیابی و دبير شورا -

 

 و عضو شورا پژوهشی و فناوریمعاون                               مولویتر دک -

 معاون عمرانی و عضو شورا دکتر شهاب عباس زاده                  -

 دکتر انتظاری                              معاون دانشجویی و عضو شورا -

 عضو شورا                   ) به نمایندگی از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی (نگی فره مدیر                                رحيم زاده  -

 عضو شورا                              هاشمياندکتر  -

 دکتر سيروس سالمی                       عضو شورا -

 عضو شورا                             زیدآبادیدکتر  -

 عضو شورا                      دکتر زارعيان         -

 عضو شورا                         خسرو بيگی دکتر  -

 

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


