
 

 
 دانشگاه حكيم سبزواري  

 

 فرم صورتجلسه 
 

 مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمين کيفيت 

 

 و تضمين کيفيت ارزیابی   ،شوراي نظارت عنوان جلسه:

 66:  ي جلسهشماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزي   مكان:

 23/12/1400 تاریخ جلسه: 

 (  14 تا 30/12) از  ساعت  2   مدت:

 جلسه:  حاضر در   ـ اعضاي1

دکتر علی اکبر عارفی   - دکتر عبداالمير بک خوشنویس  -دکتر روح ا.. زینلی -دکتر بهمن کروجی -ا طيبیدکتر رض -دکتر زنگنه اسدي یان :آقا

 سيد محمدرضا عادلدکتر  -جمال

 سميه بخشی    -زهرا جمشيديدکتر خانم ها: 

 اعضاي غایب: 

 دکتر رسول شادنيا  -دکتر مهدي صمدي بی نيازي -حاجی آبادي محمد ابراهيم دکتر 

 :  ور جلسهدست -2

.. سی شکایات دانشجویی و تشکیل کمیته شکایات، سامانه پیامکی وفرایند برر -1  

بررسی چارت سازمانی معاونت پژوهشی و فناوری در خصوص ارزشیابی پایین به بال  -2  

تحصیلی نیمسالدر هر ساتید تعیین نمره حداقلی برای ارزشیابی کیفیت تدریس اارائه راهکار برای  -3  

بررسی شیوه نامه تشویق و تذکر  -4  

دانشگاه 1405 راهبردی برنامه پنجساله اجرایی شدن  تعیین زمان -5  

نظارت و ارزیابیشورای حقیقی  بازدیدهای میدانی اعضای   -6  

 خالصه ي موارد مطروحه:    -3

 

 

 

 

 ـ مصوبات جلسه: 4

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا  شرح مصوبه  ردیف

 الغاباریخ ت

 

1 

 

که دانشجو از طریق  ررتقا    مقرر گردیدبه شرح ذیل  سی شکایات دانشجویی  فرایند برر

گشت به ازبعد ارسا  به مدیرگروه و بمی دهد به ریاست دانشکده و  اعتراضدرخواست  

گروه نظارت می باشد. کلیقه تویقیتات در ایق  ریاست دانشکده و در نهایت ارسا  به  

در حقوزه   انه بوده و مراحل اداری با هماهنگی کارشناس فناوریسیکل به صورت مترم

 د.صورت رذیر  شآموز

 دفتر نظارت 

 معاونت آموزشی 
 اجراء رس از ابالغ

بر رررنگ شدن نقش گروه نظققارت، ارزیققابی در دانشققگاه یم  تقدیر و تشکر از دفتر نظارت،    اسدیزنگنه  در ابتدای جلسه دکتر  

را سققاتید  و نتققوه ارزشققیابی کیتیققت تققدریس اسه  دستور جلیم  خوشامدگویی به اعضای شورا،  عاد   سپس دکتر    تاکید داشتند.

 قرائت نمودند. 
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ی ) مدیررژوهشی، مقدیر فنقاوری، ی با عناوحوزه معاونت رژوهشارزشیابی  د  رر گردیمق

زمایشقگاه س آرئقید، مرکز رشقتباط بقا صقنعت و جامعقه، مقدیرارکارآفرینی، مقدیرمدیر

هقر   )افراد(موعقه هقای  زیقر مجعیقین رژوهشی( بعد از ت مرکزی، رئیس کتابخانه، معاو

  راه اندازی گردد.سیستمی آن؛ های  زیرساخت  و   تسئوال   بررسی نوع ومدیریت  

مــدیران هق  بتواننقد    روساي ادارات آموزش دانشكده هــاهمچنی  مقرر گردید که  *  

 رزشیابی نمایند.ه را امربوط گروه هاي آموزشی دانشكده

 دفتر نظارت 

 رژوهشی معاونت 
 اجرا رس از ابالغ

3 
فرد ارزیابی و کمتر را برای    12مقرر گردید که اگر فرد ارزیابی کننده در همه بندها نمره  

 شود.یابی کننده حذف  ارزنده بدهد، ارزشیابی آن فرد شو

 فتر نظارت د

 معاونت آموزشی 
 اجراء رس از ابالغ  

4 
شخص شدن م  با  موردنظریته  مقرر گردید که کم  رسی شیوه نامه تشوی  و تذکربر  رس از

 . ، برگزار و شیوه نامه بررسی و اجرایی گردداعضا
 اجراء رس از ابالغ دفتر نظارت 

5 

همقان مقاه از فقروردی   ،1405زمان اجرایی شدن برنامه رنجسقاهه راهبقردیمقرر گردید  

سقا  هر امه مصوب هر حوزه و دانشکده در ابتدای سا  تا فروردی  سا  بعد باشد و برن

 .بوجود نیاید، مشکلی  ان سا  به مدیران و روسا ارسا  شده تا در رای

 اجراء رس از ابالغ دفتر نظارت 
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 ؛ ت نقوروزتعطقیالاز  بعقد  دانشقگاهدر  آمقوزش  حضوری شقدن  مقرر گردید با توجه به  

از خوابگاه های دانشقجویی و ،  قیقی شورای نظارتاعضای ح  توسطبازدید های میدانی  

 د.انجام شوو... سلف سرویس  

 اجراء رس از ابالغ دفتر نظارت 
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مورد از نامه های ارساهی به حوزه های مختلف دانشگاه از قبیل برنامه راهبردی سا    11

حقوزه هقای   sowt   جقداو،  سه ماهه رقاییز دانشقکده هقا، ارزیابی عملکرد  1400آخر  

زیادی از ای  نامه ها کقه در موعقد مققرر توسقط   وموارد  هاکده  دانشاطالعات    مختلف،

ید تذکری بقه ایق  حقوزه هقا داده گردمقرر ه،ران حوزه ها راسخ داده نشدمعاونی  و مدی

 شود.

 اجرا رس از ابالغ ریاست دانشگاه 

 

 


