
 

 
 دااگشنه حكيم سبزواري  

 

 فرم صورتجلسه

 کد فرم:

 

 شورای نظارت و ارزیابی  عنوان جلسه:

 57: ی جلسهشماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزی  مکان:

 

 11/02/96 تاریخ جلسه:                        

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

 :جلسه حاضر در اعضای ـ1

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

 خانم بخشي -  بهشتي اردي  -دکتر زیدآبادي  -دکتر خسرو بيگي –دکتر سالمي– دکترکيذوري

 اعضای غایب:

 دکتر عباس زاده : آقاي 

 

 : دستور جلسه -1

 بررسی گزارش تهیه شده از برنامه های درسی اعضای هیات علمی در گروه های آموزشی  -

نظارتیاعضای شورا در خصوص تهیه گزارش های   پیشنهاداتبررسی   -  

 خالصه ی موارد مطروحه:   -3

 

 

 

 ـ مصوبات جلسه:5

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا شرح مصوبه ردیف

 تاریخ ابالغ

 

1 

 

با توجه به امتیازات کسب شده توسط دانشکده ها از پارامتر های توزیع برنامه های  مقرر گردید
برای کمترین آموزشی ، نصب برنامه های اساتید در سر درب اتاق و مطابقت آن با سیستم  

 امتیازات تذکر و برای باالترین امتیازات تشویقی صادر گردد.

 نظارت و ارزیابیمدیریت 
 ریاست دانشگاه

 

پس از ء اجرا
 ابالغ صورتجلسه

2 

   توسط اعضای حقیقیبا ارائه و طرح موضوعات مختلف جهت انجام پژوهش های کاربردی 
با تهیه سناریو های نظارتی  حقیقی شورا  اعضای محترمگردید  رمقرشورای نظارت و ارزیابی 

کاری مشکالت موجود در حوزه های مختلف را بررسی و با هممختلف در همه ی زمینه ها 
 مدیریت نظارت و ارزیابی  گزارش مربوطه تدوین و به شورا ارائه شود.

 اعضای حقیقی شورا 
 دفتر نظارت و ارزیابیو  

پس از ابالغ 
 صورتجلسه

 اعضای حاضر:

 دکتر حدادنیا                    رئیس دانشگاه و رئیس شورای نظارت و ارزیابی -

 

 دکتر کیذوری                             مدیر نظارت و ارزیابی و دبیر شورا -      

جداول و  چگونگي تهيه گزارش برنامه هاي درسي در گروه هاي آموزشي و بررسيدر خصوص دکتر کيذوري  يآقا  توضيحاتبا ارائه 

  تصميمات ذیل اتخاذ گردید.نمودارهاي مختلف دانشكده ها و همچنين نقطه نظرات سایر اعضاي محترم شورا ،
 



 

 

 دکتر کروجی                            معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی و نایب رئیس شورا  -

 

 و عضو شورا اداری و مالیمعاون                 عسکری             دکتر  -

 

 معاون پژوهشی وفناوری و عضو شورا                     دکتر مولوی          -

 

 دکتر انتظاری                              معاون دانشجویی و عضو شورا -

 

 دکتر کشاورز                              معاون فرهنگی و عضور شورا -

 

 عضو شورا                              هاشمیاندکتر  -

 

 یروس سالمی                       عضو شورادکتر س -

 

 عضو شورا                              زیدآبادیدکتر  -

 

 عضو شورا                           امین طوسیدکتر  -

 

 عضو شورا                          خسرو بیگی دکتر  -

 

 ادکتر زارعیان                               عضو شور -

 

 

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

 

 سمیه بخشی                    کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی -


