
 

 
 دااگشنه حكيم سبزواري  

 

 فرم صورتجلسه

 کد فرم:

 

 شورای نظارت و ارزیابی  عنوان جلسه:

 65: ی جلسهشماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزی  مکان:

 

 21/12/59 تاریخ جلسه:                        

 (12تا  16/10) از  ساعت 56/1 مدت:                        

 :سهجل حاضر در اعضای ـ1

 دکترکيذوري  - هاشمياندکتر  -دکتر امين طوسي   -دکتر کشاورز – دکتر انتظاري -  دکتر عسكري –کروجيدکتر - حدادنيادکتر  آقایان :

  بهشتي اردي  -دکتر زیدآبادي  -دکتر خسرو بيگي –دکتر سالمي–

 اعضای غایب:

 دکتر زارعيان  –دکتر عباس زاده - دکتر مولوي - آقایان 

 

 : ستور جلسهد -2

  برنامه ریزی راهبردی دانشکده ها؛ ذیل سند چشم انداز ده ساله دانشگاه  بررسی آیین نامه پیشنهادی -

پیشنهاد انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های مختلف دانشگاه توسط اعضای حقیقی -     

 - سال جاریگزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در مدیریت نظارت و ارزیابی در 

 -تقدیر از اعضای شورای نظارت و ارزیابی قبل و تبریک به اعضای جدید   

 

 خالصه ی موارد مطروحه:   -3

 

 

 

 

 ـ مصوبات جلسه:5

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا شرح مصوبه ردیف

 تاریخ ابالغ

 

1 

 

موضوع در  ردیدمقرر گ قرائت دستور العمل اجرایی تدوین برنامه راهبردی در دانشکده ها ، با 
    شورای آموزشی مطرح و در صورت نیاز به وجود دستور العمل  اقدام الزم صورت گیرد

 معاونت آموزشی
 نظارت و ارزیابیمدیریت 

 

پس از اجراء 
 ابالغ صورتجلسه

در خصوص موارد مطروحه در جلسه ي مدیران نظارت و ارزیابي دانشگاهها و آیين نامه جدید تشكيل را  يتوضيحات تر کيذوريدک يآقا

  تصميمات ذیل اتخاذ گردید.ارزیابي سایر موارد در دستور جلسه با طرح ارائه کردند و مرکز نظارت و ارزیابي دانشگاهها 
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 پیشنهاد انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های مختلف دانشگاه توسط اعضای حقیقی
ر گرفت و مقرر گردید اعضای حقیقی شورا ضمن هماهنگی با مدیریت مطرح و مورد تایید قرا

به  نظارت و ارزیابی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی خود را متناسب با موضوعات مربوط 
 شورای نظارت و ارزیابی ارائه نمایند. 

 اعضای حقیقی شورا 
 دفتر نظارت و ارزیابی

پس از ابالغ 
 صورتجلسه
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گردید مدیریت نظارت و ارزیابی نسبت به انجام  گزارش های نظارتی منظم در طول سال  مقرر
در حوزه های مختلف دانشگاه  اقدام و جهت طرح و بررسی به شورای نظارت و ارزیابی اقدام 

 نماید

  نظارت و ارزیابی مدیریت
 

یک ماه پس از 
 ابالغ صورتجلسه
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جهت حضور حداکثر اعضای شورای نظارت و ارزیابی در  به منظور انجام  برنامه ریزی الزم 
بعد از  21الی  21جلسات شورا،  مقرر گردید منبعد جلسات  تنها در روزهای دوشنبه از ساعت 

 ظهر برگزار گردد. 

اعضای شورای نظارت و 
 ارزیابی

پس از ابالغ 
 صورتجلسه

 

 اعضای حاضر:

 ه و رئیس شورای نظارت و ارزیابیدکتر حدادنیا                    رئیس دانشگا -

 

 دکتر کروجی                            معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی و نایب رئیس شورا  -

 

 دکتر کیذوری                             مدیر نظارت و ارزیابی و دبیر شورا -

 

 و عضو شورا یاداری و مالمعاون                   عسکری             دکتر  -

 

 دکتر انتظاری                              معاون دانشجویی و عضو شورا -

 

 دکتر کشاورز                              معاون فرهنگی و عضور شورا -

 عضو شورا                              هاشمیاندکتر  -

 دکتر سیروس سالمی                       عضو شورا -

 عضو شورا                              زیدآبادیدکتر  -

 عضو شورا                           امین طوسیدکتر  -

 عضو شورا                          خسرو بیگی دکتر  -

 

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


