
 

 
 دااگشنه حكيم سبزواري  

 

 فرم صورتجلسه

 کد فرم:

 

 و تضمین کیفیتارزیابی  ،شورای نظارت عنوان جلسه:

 16: ی جلسهشماره

 سازمان مرکزیسالن کنفرانس  مکان:

 

 62/90/09 تاریخ جلسه:                        

 ( 64 تا 62 ) از  ساعت  2 مدت:                        

 :جلسه ضر درحا اعضای ـ6

دکتر زهرا   - اميریاندکتر  -دکتر فرزانه کرد  - دکتر سياوش پور - معين فرددکتر   - صيانتیدکتر -دکترکيذوری  –دکتر مولوی - آقایان :

   سميه بخشی –بقایریمهدی دکتر  -کروجیدکتر –استيری 

 اعضای غایب:

 دکتر علی اکبر استاجی  : آقای 

 

 : دستور جلسه -2

 رسی آیین نامه تشویق و تذکر در خصوص نتایج کیفیت تدریس اعضای هیات علمیبر 1- 

 بررسی نحوه تاثیر، نامه تشویقی ارزیابی اساتید توسط معاونت آموزشی 2- 

 بررسی راهکارهای افزایش مشارکت دانشجویان در تکمیل فرم ارزشیابی اعضاء هیات علمی  3-

 ....گروه ها و روسای دانشکده ها و تصمیم گیری در خصوص ارزیابی مدیران  4-

 تصمیم گیری در خصوص سیستمی کردن فرایندهای نظارت و ارزیابی   5-

 تغییر در فرم ارزیابی کیفیت تدریس اساتید و گویه های آن در سیستم آموزش -6 

 بررسی نتایج برنامه بهبودکیفیت تدریس در چند گروه آموزشی 7- 

 ازدید از خوابگاه های دانشجوییبررسی گزارش های میدانی ب  8-

 

 خالصه ی موارد مطروحه:   -3

 

 

 

 

 

نظرات خود را ارائه دادند و در خصوص دستور  ،ارزیابی کيفيت تدریس اساتيد و نحوه تشویق و تذکردر خصوص  اعضاء در ابتدای جلسه

 جلسه بحث و بررسی الزم صورت گرفت.
 
 

 



 

 ـ مصوبات جلسه:4

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا شرح مصوبه ردیف

 تاریخ ابالغ

 

1 

 

گردید بر اساس تصمیمات کمیته ترفیع دانشگاه شیوه نامه تشویق و تذکر مطرح و مقرر 
 اصالح شود.

 دفتر نظارت، ارزیابی
 

 پس از اخذ
تصمیمات کمیته 

 ترفیع

6 

 در خصوص افزایش مشارکت دانشجویان در تکمیل فرم ارزشیابی اعضاء هیات علمی
تجربیات سایر دانشگاه ها مورد بررسی قرار که  شدمقرر موارد ذیل تصویب گردید و 

 و در جلسه آتی شورا مجدداً مطرح شود. گیرد.
 ییالف( عدم امکان اعتراض به نمره در سیستم دانشجو

  ب(  امکان روئیت نمره بعد از تایید نهایی آموزش کل

 معاونت آموزشی 

 
پس از ابالغ اجراء 

 صورتجلسه

3 

 الکترنیکیمقرر گردید فرایندهای ارتقاء و تبدیل وضع اعضای هیات علمی به صورت 
 معاونت آموزشی .صورت گیرد

اجرا پس از ابالغ 
 صورت جلسه

4 

مدیران گروه های آموزشی ؛ توسط اعضای هیات علمی مقررگردید روسای دانشکده ها
بود کیفیت نظام به با هدف توسط دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه مربوطه

 مورد ارزیابی قرار گیرند. مدیریتی دانشگاه 

 دفتر نظارت، ارزیابی
 

 تا پایان سال جاری

5 

 بررسی سایر موارد به جلسه آتی شورا موکول شد.
- 

 
- 

 

 اضر:اعضای ح

 

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

     

 دبیر شوراتضمین کیفیت و ارزیابی و مدیر نظارت،          کیذوری      حسینامیر دکتر -      

      

 و عضو شورایلی تحصیالت تکم معاون آموزشی و               معین فردمحمدرضا دکتر  -

 

 و عضو شورا اداری و مالیمعاون                  سیاوش پوربهرام دکتر  -      

 

 عضو شوراو دانشجویی فرهنگی، اجتماعی و معاون                       صیانتیحسن  دکتر -      

 

 و عضو شورا دکتر فرزانه کرد                        معاون پژوهشی وفناوری اطالعات -     



 

 عضو شورا                            زهرا استیریدکتر  -     

 

 عضو شورا      امیریان          سید محمدرضا دکتر -    

    

 عضو شورا              کروجی             بهمن دکتر -    

 

 عضو شورا                         بقایری  مهدی  دکتر -    

 

 دبیرجلسه  تضمین کیفیت وارزیابی و نظارت، کارشناس                                  یه بخشیسم -    


