
 

 
 دااگشنه حكيم سبزواري  

 

 فرم صورتجلسه

 

 کد فرم:

 

 و تضمین کیفیتارزیابی  ،شورای نظارت عنوان جلسه:

 26: ی جلسهشماره

 اتاق ریاست دانشگاه مکان:

 32/01/79 تاریخ جلسه: 

 ( 10 تا 03/11) از  ساعت 5/1 مدت:

 :جلسه حاضر در اعضای ـ1

 -دکتر بقائی نژاد  -کروجیدکتر  –دکتر زهرا استيری - اميریاندکتر  - معين فرددکتر  - صيانتی دکتر-دکترکيذوری  –دکتر مولوی - آقایان :

   سميه بخشی

 اعضای غایب:

 بقایریدکتر مهدی  -دکتر علی اکبر استاجی -دکتر فرزانه کرد  - دکتر سياوش پور : آقای 

 

 : دستور جلسه -6

ل دروس و بارگذاری آن روی سایت دانشکده ها توسط اعضاء هيات علمی و انعکاس الزامی کردن طرح درس براساس سرفص پيشنهاد -0

 .آن در الزامات ترفيع ساالنه اساتيد

 بررسی شاخص های ارزیابی دوره های دکتری دانشگاه -3

بدیل وضع. ..و مصوبات قبلی در خصوص سيستمی کردن فرایند بررسی کيفيت تدریس اساتيد ارتقاء، ت  بررسی اقدامات انجام شده -2

 انجام ارزیابی الکترونيکی ارزیابی روسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی

 تغيير در فرم ارزیابی کيفيت تدریس اساتيد و گویه های آن در سيستم آموزش -4

 خالصه ی موارد مطروحه:   -0

 

 

 

 ـ مصوبات جلسه:4

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا شرح مصوبه ردیف

 الغتاریخ اب
 

0 

 

برای ترم آینده نسبت به تهیه طرح درس توسط اساتید در پورتال آموزش تاکید گردید  رمقر
   گردد.

 دفتر نظارت، ارزیابی
 

 پس از ابالغاجراء 

3 
مقرر گردید شاخص های ارزیابی دوره های دکتری با همکاری گروه هایی که دوره  

 نظارت و ارزیابی ارائه شود. دکتری اجرا می کنند نهایی و پس از آن به شورای
 دفتر نظارت و ارزیابی 

 
 پس از ابالغ اجراء 

را ارائه دادند و در خصوص دستور جلسه نظرات خود  ،الزامی کردن طرح درس براساس سرفصل دروسدر خصوص  اعضاء در ابتدای جلسه

 بحث و بررسی الزم صورت گرفت.



2 

فرایند محاسبه کیفیت تدریس اساتید برای انجام تبدیل وضع و ارتقاء مقرر گردید 

اعضای هیات علمی به مدیریت فناوری ارسال شود و این مدیریت در اسرع وقت نسبت 

 به الکترونیکی کردن فرایند مذکور اقدام نماید.

 
 دفتر نظارت و ارزیابی

 فناوریمدیریت 
  

اجرا پس از ابالغ 
 صورت جلسه

4 

نیکی روسای زمینه انجام ارزیابی الکترو 8931 مقرر گردید تا خرداد ماه سالهمچنین 

دانشکده ها و مدیران گروه ها توسط مدیریت فناوری ایجاد شده، و با همکاری مدیریت 

 .نظارت و ارزیابی؛ ارزیابی ها صورت پذیرد

 مدیریت فناوری
 

اجرا پس از ابالغ 
 صورت جلسه

 

 اعضای حاضر:

 

 و رئیس شورای نظارت و ارزیابی ریاست دانشگاه     مولوی              علی اصغردکتر  -     

     

 دبیر شورا تضمین کیفیت وارزیابی و مدیر نظارت،          کیذوری      حسینامیر دکتر -      

      

 و عضو شوراتحصیالت تکمیلی  معاون آموزشی و               معین فردمحمدرضا دکتر  -

 

 عضو شوراو دانشجویی فرهنگی، اجتماعی و معاون                       صیانتیحسن  دکتر -      

 

 عضو شورا                        زهرا استیریدکتر  -     

 

 عضو شورا      امیریان          محمدرضاسید دکتر -    

    

 عضو شورا            کروجی             بهمن دکتر -    

  

 دکتر مجید بقائی نژاد                   مدیر فناوری اطالعات -      

 

 دبیرجلسه  تضمین کیفیت وارزیابی و نظارت، کارشناس                                سمیه بخشی -    


