
 

 
 دااگشنه حكيم سبزواري  

 

 فرم صورتجلسه

 کد فرم:

 

 و تضمین کیفیتارزیابی شورای نظارت ، عنوان جلسه:

 58: ی جلسهشماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزی  مکان:

 

 71/01/96 تاریخ جلسه:                        

 (5/11تا  11) از  ساعت 5/1 مدت:                        

 :جلسه حاضر در اعضای ـ1

  - هاشمیاندکتر  -دکتر امین طوسي  -دکتر صیانتي  -دکتر مولوي  - دکتر عباس زاده-  دکتر عسكري –کروجيدکتر - آقایان :

   بهشتي اردي  -دکتر زارعیان  –دکتر زیدآبادي  -دکتر خسرو بیگي –دکتر سالمي– دکترکیذوري

 اعضای غایب:

  حدادنیادکتر  : آقاي 

 

 : جلسه دستور -1

بر اساس آیین نامه جدید ارتقاءبررسی فرم های ارتقاء و پرسشنامه های نظر خواهی  -  

وزشیبرنامه ریزی توسعه گروه های آم  تصمیم گیری در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی برای مدیران گروه های آموزشی به منظور -  

اجتماعی       یی و مطالعات اصالح ساختار مرکز پژوهشی جغرافیا  بحث در خصوص پیشنهاد   -  

 خالصه ی موارد مطروحه:   -1

 

 

 

 ـ مصوبات جلسه:4

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا شرح مصوبه ردیف

 تاریخ ابالغ
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با توچه به  نامه ارتقاء اعضای هیات علمی می بایست از بند یک از آیینتیام اینکهبا توجه به 
به منظور مقرر گردید  شود  یر گروه در هر ترم تعیینتوسط مد موارد اشاره شده در بخشنامه 

شاخص های مورد ارزیابی جهت درج در فرم نظرخواهی از موارد مندرج در گرنت آموزشی 
استفاده و فرم مورد نظر در جلسات بعدی مصوب گردد. ضمنا زمینه ی امکان ارزیابی  توسط 

 ش فراهم گردد.سامانه ارزیابی کیفیت تدریس از سوی مسئول سیستم آموز

معاونت آموزشی و  -
 تحصیالت تکمیلی

و  ارزیابی،نظارت مدیریت -
 تضمین کیفیت

 

پس از اجراء 
 ابالغ صورتجلسه
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ارزیابی و ،با توجه به نامه ریاست محترم دانشگاه مبنی بر دعوت از کارشناسان مرکز نظارت 
عه گروه های آموزشی و جهت برگزاری کارگاه برنامه ریزی توسعلوم تضمین کیفیت وزرات 

) عصر ( و  9کارگاه مزبور در روز های  ، مقرر گردید  آنجهت برگزاری  آن مرکزاعالم آمادگی 
با  حضور الزامی تمامی روسای دانشکده ها و مدیران گروه  سال جاری آبان ماه ) صبح (  01

 های آموزشی برگزار گردد. 
 

و  ارزیابی،نظارت مدیریت -
 تضمین کیفیت

روسای دانشکده ها و -
 مدیران گروه های آموزشی

اجراء در تاریخ 
  یاد شده

توضیحات آقاي و ضرورت برگزاري کارگاه برنامه ریزي توسعه گروه هاي آموزشي  در خصوصدکتر کیذوري  يآقا  توضیحاتبا ارائه 

 .از ایین نامه ارتقاء تصمیمات ذیل اتخاذ گردید 2اردي بهشتي در خصوص فرآیند تعیین امتیازات کیفیت تدریس موضوع بند 
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مدیرنظارت ، ارزیابی و تضمین در خصوص مرکز پژوهشی و مطالعات اجتماعی مقرر گردید 
کیفیت ضمن بررسی دقیق اساسنامه و پتانسیل های موجود در مرکز،  نظرات ارزیابی خود را در 

 .جلسه بعدی شورا ارائه نماید

معاونت پژوهشی  و  -
 فناوری

مدیر مرکز مطالعات  -
 اجتماعی و جغرافیایی 

و  ارزیابی،نظارت مدیر  -
 تضمین کیفیت

اجراء پس از 
 ابالغ صورتجلسه

 اعضای حاضر:

 دکتر کروجی                            معاون آموزشی وتحصیالت تکمیلی و نایب رئیس شورا -

 

 مدیر نظارت و ارزیابی و دبیر شورا                        دکتر کیذوری      -      

 

 و عضو شورا اداری و مالیمعاون                 عسکری             دکتر  -      

 

 دکتر مولوی                              معاون پژوهشی وفناوری و عضو شورا -      

 

 عضو شورافرهنگی و معاون دانشجویی و                               صیانتیدکتر -      

 

 و عضور شورا عمرانی معاون                             عباس زادهدکتر  -       

 

 عضو شورا                              هاشمیاندکتر  -

 

 دکتر سیروس سالمی                       عضو شورا -

 

 عضو شورا                              زیدآبادیدکتر  -

 

 عضو شورا                           امین طوسیدکتر  -

 

 عضو شورا                          خسرو بیگی دکتر  -

 

 دکتر زارعیان                               عضو شورا -

 

 بیرجلسه معاون مدیر نظارت و ارزیابی و د   محمد رضا اردی بهشتی               -


