
 

 
 دانشگاه حكيم سبزواري  

 

 فرم صورتجلسه 
 

 مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمين کيفيت 

 

 و تضمين کيفيت ارزیابی   ،شوراي نظارت عنوان جلسه:

 68:  ي جلسهشماره

 سالن کنفرانس سازمان مرکزي   مكان:

 24/03/1401 تاریخ جلسه: 

 (12الی   10) از  ساعت  2   مدت:

 جلسه:  حاضر در   ـ اعضاي1

دکتر روح ا..  -دکتر بهمن کروجی -حاجی آبادي  محمد ابراهيم  دکتر -دکتر مهدي صمدي بی نيازي- ا طيبیدکتر رض -سدينگنه ازدکتر  : یانآقا

 ) مدیر دانشجویی( علی ذاکري -سيد محمدرضا عادل دکتر  -دکتر علی اکبر عارفی جمال -زینلی

 بخشی سميه   -زهرا جمشيديدکتر خانم ها: 

 اعضاي غایب: 

 دکتر عبداالمير بک خوشنویس  -دنيارسول شاتر کد

 :  ور جلسهدست -2

سلف سرویس   -کالس های آموزشی -ناتبرگزاری امتحا -و پسران  ) خوابگاه دختران شوراحقیقی  اعضای  یبازدیدهای میدان گزارش  -1

    (سراندختران و پ 

آموزشی  زان حضور اساتید هیات علمی در هر هفتهمی  -2  

رفیع مدیران  ی ت رم ارزشیابی مدیران گروه های آموزشی براتصویب ف  -3  

 خالصه ي موارد مطروحه:    -3

 

 

 

 

 ـ مصوبات جلسه: 4

از  مهلت اجرا مسؤول اجرا  شرح مصوبه  ردیف

 الغاباریخ ت
 

1 

 

مدرابین  در بیدا از بدرا   کد  کارگداآ وموز د   مقرر گردیدد  ،  در خصوص گزارش بازدید امتحانات
 برگزار  امتحانات برگزار گردد.

 فتر نظارت د
 وز   مدیریت وم 

پس از  اجراء 
 ابالغ

2 
 .دانشجویان در جلس  امتحانات ب  صورت جد  انجام پذیردعکسدار مقرر گردید حضورو غناب 

 دانشکدآ ها 
پس از  اجراء 

 ابالغ

3 
و  بین  امتحاندات انجدام گندردب  جلس  امتحانات توسط مدراارت ورود مقرر گردید ک  چک کردن ک

 .الزام  م  با د عکسدار   جلس دا ت  کارت ورود ب
 دانشکدآ ها 

پس از  اجراء 
 ابالغ

4 
کارمندد در زمدان   جداگاند  بدا مددیریتر امتحانات پایان ترم، محلد   مقرر گردید برا  تایپ و تکثن

 محافظت ، معرف  گردد.مام  جوانب ا رعایت تبرگزار  امتحانات ب
 دانشکدآ ها 

پس از  اجراء 
 ابالغ

جلسهدر خوشامدگعادل  دکتر   ابتدای  شوراضمن  اعضای  به  در  ویی  بندی  زمان  رعایت  خصوص  در  سهجلدستور،  جلساتو 

ها  خانم  ل،  ادعزینلی، دکتر عارفی جمال، دکترکروجی، دکتردکترآقایان  .  قرائت نمودند   را  شوراحقیقی  دیدهای میدانی اعضای  باز

   .فرمودندرا ارائه  ازدیدهاگزارش ب، با توجه به تقسیم کار  بخشیجمشیدی، دکتر
 

 



5 
عضا  یس ب  اپرداخت حق تدرحانات در بالب اضاف  کار و ا  مرابین  امتبر حق الزحم  ردیدمقرر گ
 در نظر گرفت   ود. مدعو

 دانشکدآ ها 
پس از  اجراء 

 ابالغ

6 
 لحدا) کانات کالس ها از ، ام  طراح   ود ک  بیا از برگزار  امتحاناتردید ک  چک لنستمقرر گ
 ( بررس  گردد...و گرمایش و سرمایش و.. رو نای 

 دانشکدآ ها 
پس از  اجراء 

 ابالغ

7 
صدال   دد و وموز   توسط اعضا  هنات علم  گروآ بررسد  و اا   مدیران گروآ هفرم ارز ناب   
 گروآ اعمال  ود.در ترفنع مدیران  ناب  هانتایج ارز مقرر گردید ک  

   موز  ومعاونت 
 دفتر نظارت 

پس از  اجراء 
 ابالغ

8 
در  ان  موز    وک  برنام     اساتند ، مقرر گردید ک  ب   ند در هر هفت ور اساتمنزان حضدر خصوص  

 ذار گردد.واگ حق التدریس، روز هفت  توزیع  دآ است 4
 موز   ومعاونت 

پس از  اجراء 
 ابالغ

9 
 دآ و  ن  اتاق دیفراست در و پزخان  تعویضعد ازارائ  گزارش سلف سرویس، مقرر گردید ک  منزوهب

 استنا  ود.
 نت دانشجوی  معاو

پس از  اجراء 
 ابالغ

10 
کد  و مقدرر گردیدد     ددارائ  و مشکالت موجود بنان    رانران و پسبازدید ها  خوابگاآ دخت  گزارش

 ا  مهرماآ ای  مشکالت محدود مرتفع گردد.بر
 نت دانشجوی  معاو

پس از  اجراء 
 ابالغ

11 

وآ معدار  نات ب  ویژآ گر، مقرر گردید ک  کالس ها  دانشکدآ الهمشکالت کالس ها  در خصوص
رفع نوابص  تعویض المپ، سنم ها و...( انجام گردد. کالس ها بررس  و    ژکتورها تجهنز  ود و پر

ان بد  مددیرم تحصنل  بررسد  و  کالس ها را بیا از  روع ترمشکالت  و باید روسا  دانشکدآ ها  
 مافوق گزارش نمایند.

 روسا  دانشکدآ ها 
و   معاونت اموز   
 ادار  و مال  

پس از  اجراء 
 ابالغ
 

 

        

 


