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51/20/89تاریخ جلسه  50:22-51 زمان جلسه :         تحصیالت تکمیلی  0کالس مکان جلسه :                           

 دستور جلسه:

     "ارزیابی( فرایند، ها، شاخص (دانشگاه درسی و آموزشی های برنامه بازنگری و ریزی برنامه"دستورالعمل  طرح موضوع بررسی

 EDOتعیین جدول زمانبندی جلسات شورای 

EDO تعیین شرح وظایف و برنامه کاری کمیته های     

با حضور اکثریت اعضاء شورا و دبیران کمیته ها با حضور ریاست محترم دانشکده با عرض خیر مقدم و تشکر از  03:21جلسه ساعت مصوبات جلسه: 

 حضور بموقع اعضاء توسط خانم دکتر ملکی  شروع گردید. 

     "ارزیابی( فرایند، ها، شاخص (دانشگاه درسی و آموزشی های برنامه بازنگری و ریزی برنامه"دستورالعمل  در ابتدا با توجه به اهمیت موضوع 

 شیآموز و درسی ریزی برنامه کارگروه در هیات علمی دانشکده اعضا شرکت یکی از پیشنهاد ،و مقرر شدبررسی قرار گرفت تشریح و مورد بحث و 

.به کارگروه مربوطه ارسال گرددمتخصص آن رشته  ومهمان  بصورت دانشگاه  

دفتر توسعه آموزش پس از هماهنگیهای الزم مورد تائید اعضاء شورا قرار گرفت و مقرر شد یک جلسه در ماه با توجه جدول زمانبندی جلسات -0 

 به برنامه کاری  اعضاء  روزهای دوشنبه تشکیل گردد .

هداف و برنامه کمیته در اسرع وقت جلسه ای با اعضاء کمیته تشکیل و نسبت به تدوین ا توسعه آموزش مصوب شد دبیران کمیته های دفتر-2

 ذیربط اقدام و پس از تائید  در سایت دانشکده بارگذاری گردد. 

با ذکر صلوات به پایان رسید.  01جلسه ساعت   

-دکتر ترانه خوشه چین -دکتر نسرین جعفری -آذر آوازه -دکتر اعظم ملکی  -دکتر میترا پیامی : حاضرین در جلسه  

سهیال عباسی به نمایندگی ازخانم  -فریده اسدی -زینب قهرمانی -الهام جعفری -سهیال ربیع سیاهکلی -اقوامیمژگان السادات  -دکتر رقیه خرقانی

 مهناز افشین جو

مهین روحانی)  -دکتر نسرین حنیفی -دکتر نسرین بهرامی نژاد -دکتر محمدرضا دین محمدی -دکترکوروش امینی)جلسه دفاع( غایبین جلسه:

( جسه دفاع  
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