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  پيشگفتار
  

. شود هاي دانشگاهي از جمله كاركردهاي مديريت دانشگاهي منظور مي ها و مؤسسه ي برنامهارزياب
 مستمر مبذول شده اي به ارزيابي  ويژه در اغلب كشورهاي جهان در دو دهه اخير توجهاز اين رو

  .است
شگاه دان در اين راستا، . آغاز شد1370در ايران نيز انجام پژوهش در اين باره از نيمه دوم دهه 

هدف اين مركز عالوه بر .  مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه را تأسيس نمود،1385تهران نيز در سال 
 هاي آموزشي  ياري دادن به انجام ارزيابي دروني و بروني گروه،اشاعه فرهنگ كيفيت در دانشگاه

  . بوده استبراي ارتقاء كيفيت آموزشي و پژوهشي
ريزي آموزشي  شي دانشگاه تهران، گروه مديريت و برنامهدر ميان بيش از يكصدو ده گروه آموز

اولين گروهي است كه پس از انجام ارزيابي دروني، داوطلبي خود را براي انجام ارزيابي بروني در 
 هيأت ،براي انجام ارزيابي بروني . به مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه اعالم داشت1388آذر ماه 

اين هيأت . ربط از دانشگاههاي مختلف كشور تشكيل شد علمي ذي  اعضاي هيأتهمگنان مركب از
ضمن بازديد از گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي گزارش مقدماتي و سپس گزارش نهائي 

  .نمود و پيشنهادهائي براي ارتقاء كيفيت گروه آموزشي ياد شده عرضه كرد تدوين  راارزيابي بروني
ريزي آموزشي اولين گروه آموزشي است كه فرايند ارزيابي  ريت و برنامهاز آنجا كه گروه مدي

تواند الگوي انجام  دروني و بروني را به طور نسبتاً كامل به اجرا در آورده است، تجربه آن مي
 كرسي يونسكو در با توجه به اين امر،. ارزيابي كيفيت در نظام آموزش عالي كشور قرار گيرد

 ضمن تماس با مركز ارزيابي كيفيت  و تضمين كيفيت در آموزش عاليريزي مديريت، برنامه
 كه براساس اين تجربه، ارزيابي دروني و بروني گروههاي دانشگاه تهران تصميم گرفته است

 تسهيل كند و شبكه  كشور در سطح نظام آموزش عاليريري آموزشي را مديريت و برنامهآموزشي 
  .ي را با مشاركت اين مركز تأسيس نمايدريزي آموزش نامهوزشي مديريت و بركيفيت گروههاي آم

اند كه  داشتهدر انجام ارزيابي بروني همكاران چندي مشاركت شود كه  در خاتمه يادآور مي
عالوه بر آن خدمات پشتيباني ارزيابي بروني بوسيله . بدينوسيله از آنان سپاسگزاري مي نمايد

 .نمايد  ميفراهم شده است كه بدينوسيله از آنان تشكر ها فاخته اسحاقي و مريم اسالمپور خانم

  
 

  عباس بازرگان
  رئيس مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه
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  مقدمه -1

: مي گيرد به شرح زير مورد نظر قرار  اصليچهار وظيفهها و نظام آموزش عالي  دانشگاهبراي به طور كلي 
آگاه نمودن سياستگذاران و و  عرضه خدمات تخصصي)تربيت نيروي انساني و ج) نشر دانش؛بتوليد و )الف

  در حوزه هاي گوناگون، انتظاربا توجه به تحوالت سريع جهاني.  جامعهتصميم گيرندگان نسبت به توسعه
      ها با درك شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه و در چارچوب مي رود كه دانشگاه

  . يادشده ،كيفيت عملكرد خود را به باالترين سطح ممكن افزايش دهندوظيفه هاي
     ارزشيابي وق هستند كه بههايي در اين راه موف دهد دانشگاه مطالعات تطبيقي آموزش عالي نشان مي

  . انكار ناپذير است ي دروني و برونيدر اين راستا نقش ارزشياب. هاي خود بپردازند ريزي فعاليت برنامه
ها و نظام هاي آموزش عالي در كشورهاي مختلف در پي آن هستند كه با به كارگيري  مروزه دانشگاها

ا هيكي از اين راهكار. خود بپردازند) نظام(هاي  فيت برنامه مستمر به بهبود كيارزيابيراهكارهاي گوناگون 
 . استونيربسپس ارزيابي رسنجي ارزيابي دروني و زيربناي فرايند اعتبا.استفاده از الگوي اعتبارسنجي است

در .دن واحد مي پرداز آنبه قضاوت درباره كيفيت سازماني آموزش عالي  واحديدر ارزيابي دروني خود اعضا
واحد در فرايند قضاوت كردن درباره كيفيت  خود  هيات علميياعضا ويكردهاي ارزيابي دروني ،يكي از ر

      در اين رويكردمي كنند و براي بهبود آن پيشنهادهاي سازنده اي عرضه مي دارند ،سازماني مشاركت 
 هيات ياعضاعالوه بر آن ضمن اين كه .كردبهتر درك را هدفهاي واحد سازماني آموزش عالي مي توان 
ها  هاي الزم براي تحقق هدف انجام كوششفرايند ارزيابي دروني شركت مي كنند،انگيزه آنان در علمي در 

ها و عوامل بازدارنده توسعه واحد سازماني آموزش  ها،فرصت ها،ضعف قوتبدين طريق .نيز افزايش مي يابد
 واحد سازماني آموزش عالي به صورت گزارش كيفيت مستمرو پيشنهادهاي مناسبي براي بهبود شده عالي آشكار 

  .     شودارزيابي دروني عرضه مي
 نقـش ارزيـابي درونـي در شـناخت          بشمار مي رود،  دانشگاه  از آنجا كه گروه آموزشي هسته اصلي فعاليت هر          

كيفيـت  ريـزي توسـعه و بهبـود        اي برنامـه  نبه عنوان مب  ي آن مي تواند     ها و تهديدها  ها، فرصت ها، ضعف قوت
، ابزاري براي برانگيختن اعضاي هيات علمـي جهـت           مشاركتي هر چند ارزيابي دروني    .دانشگاهي منظور شود  

، ولـي اجـراي      و مشاركت آنان در ترسيم برنامه بهبود كيفيت گروه است          ترسيم سيماي آرماني گروه آموزشي    
تنهـا بـه    "لمثل فارسي، آن عمل   زيرا بنا بر ضرب ا    .گروه را تضمين كند   تواند ارتقاي كيفيت    آن به تنهايي نمي   

  .انجام شودارزيابي بروني بايد ارزيابي دروني، از اين رو،به دنبال  .تلقي مي شود"قاضي رفتن
و گزارش آن را منتشر ه گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي تهران كه ارزيابي دروني خود را به انجام رساند

بويژه و گروه اين ن كيفيت در به منظور تكميل چرخه تضمي و رونيب ارزيابي راستاي انجامدر  ،ه استنمود
مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران ارزيابي بروني در ايران،از  براي  بوميارائه الگوييجهت ياري دادن به 
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جلسه مورخ  اين تصميم در .درخواست كرد تا فرايند ارزيابي بروني گروه را برنامه ريزي و به اجرا درآورد
. ه شدرساند به اطالع مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه به تصويب رسيد و به وسيله مدير گروهگروه  28/9/88

  .به اجرا درآمد)پيوست الف(بنابراين درخواست،فرايند ارزيابي بروني طراحي شد و طبق جدول زمان بندي

   گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي اهداف ارزيابي بروني- 2

گروه  بروني   انجام ارزيابي ي بين المللي و تجربه هاي ملي در ارزيابي مستمر،هدف كلي            با توجه به پژوهش ها    
 بود از قضاوت هيات همگنان دربـاره فراينـد ارزيـابي درونـي و وثـوق                 عبارت مديريت و برنامه ريزي آموزشي    

  .و همچنين تبادل نظر با گروه آموزشي جهت توسعه آينده آننتايج آن 
  : برونيهدف هاي ويژه ارزيابي

   مربوطهگروهدروني در مال كها و نشانگرها و الزامات قضاوت فرايند ارزيابياز نحوه انجام ، هيات همگنان  آگاهي -1
برخـي  ( انجام مصاحبه با ياران آموزشـي         از طريق   نقاط ضعف و قوت گروه     بررسي نتايج ارزيابي دروني و      -2

   كيفيت گروهءمنظور ارتقابه ارائه پيشنهادو ) آموختگانعلمي و مديرگروه، دانشجويان و دانشاعضاء هيأت
روني در گروه آموزشي بروني كيفيت آموزش عالي از طريق اجراي ارزيابي بانگاره پردازي درباره ارزيابي  - 3

 )دانشگاه تهران(مديريت و برنامه ريزي آموزشي

دانشگاه هاي كشور از طريق فراهم آوردن چارچوبي تجربي براي ارتقاي كيفيت گروه هاي آموزشي - 4
  .كيفيتارزيابي بروني پيشنهاد فرايند مناسب جهت 

   فرايند ارزيابي بروني - 3 
مورد نظـر قـرار     به منظور انجام ارزيابي بروني در گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه تهران مراحل زير                 

  : استگرفته
  )هيات بازديد كننده(تشكيل كميته ارزيابي بروني *
تشكيل جلسه كميته ارزيابي بروني جهت طراحي چارچوب فرايند ارزيابي بروني ، تعيين اهداف آن و *

  گروه مربوطه/ تدوين برنامه زماني بازديد جهت ابالغ به دانشكده
 بررسي و تحليل گزارش ارزيابي دروني گروه آموزشي مربوطه توسط هيات همگنان*

  :بازديد از گروه آموزشي مربوطه شامل*
   بررسي فضا، امكانات و تجهيزات گروه-
   هيات علمي گروه آموزشيي جلسه با مدير و اعضا-
   جلسه با نمايندگان دانشجويان گروه-
   جلسه با نمايندگان دانش آموختگان گروه-
   جلسه با نماينده كارفرمايان دانش آموختگان گروه-
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   جلسه پاياني هيات همگنان-
  ابي بروني توسط هيات همگنان و ارسال آن به گروه آموزشيتدوين گزارش مقدماتي ارزي*
  .تدوين گزارش نهايي ارزيابي بروني*

  ) هيأت همگنان(بي بروني اكميته ارزي تشكيل  -١-٣
 نسبت به ،پس از اعالم داوطلبي گروه براي انجام ارزيابي بروني ،مركز ارزيابي كيفيت در تعامل با گروه

سه نفر عضو هيات : استتركيب اين هيات به شرح زير . اقدام كرديابي بروني ارز همگنان برايتشكيل هيات
متخصص در رشته علمي گروه مربوطه  از ساير دانشگاه ها، يك عضو هيات علمي متخصص در امور علمي 

كه  ( كشورعضو هيات علمي برخوردار از سابقه مديريت در آموزش و پرورشنيز يك پژوهش و توسعه علم و 
بنابراين تركيب . به عنوان نماينده كارفرمايان دانش آموختگان) از بازاركار اين رشته مي باشدبخش مهمي

  : ازاست عبارتيادشده اعضاي هيات همگنان ارزيابي بروني گروه 
  دانشگاه تربيت معلماستاد مديريت آموزشي : بهرنگيمحمدرضا دكتر  - 1
  حوزه تخصصي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه شيراز در استاديار :دكتر پرويز ساكتي - 2
  دانشگاه اروميه استاد مديريت آموزشي : عباس زادهسيد محمد سيددكتر  - 3
 سابقه مديريتي در وزارت آموزش و داراي( دانشگاه تربيت مدرسمديريت  استاديار: دكترعلي اصغر فاني - 4

  )يپرورش و آگاهي از وضعيت بازار كار رشته مديريت و برنامه ريزي آموزش
معاون سابق پژوهش و فناوري دانشگاه و ( دانشگاه تهراناستاد علوم پايه :دكتر علي اكبر موسوي موحدي - 5

  ).علم در حوزه توسعه داراي سابقه مديريت و برنامه ريزي
نيز با توجه به تخصص در حوزه ارزشيابي آموزش عالي در  رئيس مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران ضمنا

مريم  و فاخته اسحاقي(كارشناسان ارزيابينفر از  دوهمچنين . حضور داشته اندمذكوره كميتجلسات 
  .نمودندهمراهي به منظور انجام امور كارشناسي، نيز كميته ارزيابي بروني را )اسالمپور

مركز كه توسط چارچوب اجراي ارزيابي بروني مدارك الزم شامل كميته ارزيابي بروني، جلسات  تشكيل براي
 به همراه يك نسخه از گزارش ارزيابي دروني گروه مديريت و  تهيه شده است،يابي كيفيت دانشگاه تهرانارز

 تماس هاي الزم سپس.برنامه ريزي آموزشي دانشگاه تهران جهت بررسي در اختيار اعضاي كميته قرار گرفت
از اعضاي كميته . جلب شد ارزيابي برونيبراي برگزاري جلساتآنان  شد و توافق قراربا اعضاي كميته بر

  خواسته شده بود كه ضمن مطالعه مدارك ارسالي و در جهت پاسخ به سواالت زير به بازديد از گروه مديريت
  :و برنامه ريزي آموزشي بپردازند

نقاط قوت و ضعف گروه را بدرستي تبيين آيا گزارش ارزيابي دروني موثق است؟آيا گزارش ارزيابي دروني -
 شده است؟ مديريت و برنامه ريزي آموزشي نمايانگروه مختلف جنبه هاي ه اندازه كيفيت تا چكرده است؟
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چه جنبه هايي مغفول مانده است ؟آيا پيشنهادهايي كه توسط اعضاي گروه جهت بهبود كيفيت گروه در 
هاي گزارش ارزيابي دروني ارائه شده است،هدف بهبود كيفيت را محقق مي سازد؟هيات همگنان چه پيشنهاد

  ديگري را براي ارتقاء كيفيت اين گروه مطرح مي كند؟
 به وسيله نقاط قوت وضعف گروهو نماياندن گزارش ارزيابي دروني ،به منظور بازنمايي دقيق تر بر اين اساس

 زير در مواردهيات همگنان از طريق بازديد گروه،نكات اصلي گزارش ارزيابي دروني و ابعاد مختلف آن شامل 
  :ضاي كميته ارزيابي بروني قرار گرفتاختيار اع

  : گروهنقاط قوت 
  مديريت گروه -
  كاركردهاي گروه -
  تركيب اعضاء هيأت علمي -
   و پژوهشي هيات علميهاي آموزشي فعاليت -
  دانشجويان پذيرش و پيشرفت تحصيلي - 
  ازاركار آنببه رشته تحصيلي و  و آگاهي دانشجويان نسبت عالقه -
  نيروي انساني گروه ا امكانات مادي وها ب تناسب دوره -
  راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري درتدريس -
  تحصيليارزشيابي پيشرفت هاي شيوه - 
  آموختگان هاي دانش توانايي ونظر كارفرمايان درباره سطح دانش  -
  )تحصيالت تكميلي(آموختگان انشد  انتشار يافته بوسيلههاوآثارعلمي مقاله  -

  : گروهنقاط ضعف
  داف گروهاه -
  سال گذشته روند توسعه گروه در سه -
  پنج سال آينده برنامه توسعه گروه براي -
  روهگهاي برون گروهي  فعاليت -
  علمي تعامل دانشجويان با اعضاء هيأت -
  كارآفريني هاي  نقش گروه درفعاليت -
  امكانات و تجهيزات گروه -
  منابع مالي مورد استفاده گروه -
  آن ا هداف  گروه وهاي آموزشي دوره -
  نيازهاي فرد وجامعه تناسب برنامه درسي دوره ها با - 
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  ها نسبت به نيازهاي فردوجامعه دورههاي درسي پذيري برنامه انعطاف - 
  ند تدريسي فرافناوري اطالعات و ارتباطات درستفاده از ا -
  دانشجويان بازخورد نتايج پيشرفت تحصيلي به -
  .نآموختگا تحصيل دانش ادامه -

  . مورد توجه قرار گرفتاين فهرست در جلسه مقدماتي اعضاي كميته ارزيابي بروني
   فرايند بازديد هيأت همگنان-2- 3

 اعضاي كميته ارزيابي بروني بر اساس توافق قبلي كه با گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي بعمل آمده بود،
،نماينده دانشجويان و ي علماتي هياعضا ،مدير جلسه باچندين  و ندبازديدي از گروه مربوطه بعمل آورد

  .شرح اين جلسه ها در زير آمده است.ندبرگزار كردان كارفرمايان آننماينده دانش آموختگان و 
   مديريت و برنامه ريزي آموزشي جلسه هيات همگنان با مدير و اعضاي هيات علمي گروه-1- 2- 3

كميته (هياتضمن بيان اهداف اين  خود پرداخته و ابتدا اعضاي هيات همگنان به معرفيدر اين جلسه،
 را به شرح زير و نكات اصلي  به تعامل و بحث با مدير و اعضاي هيات علمي گروه پرداختند)ارزيابي بروني

  :مورد بحث قرار دادند
اه  است كه با مديريت مركز ارزيابي كيفيت دانشگ در دانشگاه تهراناين اولين تجربه رسمي ارزيابي بروني∗

به اين نكته اشاره شد كه تجربه هاي حاصل از انجام اين ارزيابي يك اقدام تخصصي .بعمل مي آيدتهران 
به عنوان الگو براي ساير گروه ها  انتظار مي رود كه از آن  لذا .محسوب مي شودمركز ارزيابي كيفيت دانشگاه 

   . شوداستفاده 
با توجه به مالك ها و نشانگرهاي انتخاب شده فيت گروه سعي بر آن است كه وضعيت كيدر ارزيابي بيروني ∗

در گزارش آيا با پيشنهادهاي ارائه شده :مسجل شود و اين سوال ها پاسخ داده شود كهدر ارزيابي دروني 
 بهبود بخشيد؟هيات همگنان چه پيشنهادهاي ديگري را براي بهتر ارزيابي دروني مي توان كيفيت گروه را

  ؟بهبود مستمر آن مطرح مي كنندشدن وضعيت كيفيت و 
  :خالصه نتايج جلسه

 در ارزيابي دروني اين گروه عوامل،مالك ها و نشانگرهاي خوبي انتخاب شده است و روش اجراي ارزيابي 
نمايان آشكارا قوت ها و ضعف هاي گروه را همچنين گزارش ارزيابي دروني، .دروني نيز مناسب بوده است

  . كرده است
به عبارت .مسائل مدنظر قرار مي گيرد كه جنبه كلي دارداز  تمر گروه آموزشي ،مجموعه اي  مسدر ارزيابي

 مرزهاي  مثل توسعه،ست هارشته دسته از ايندر مشكل همه گروه هاي آموزشي ديگر،اين مسائل 
لذا .اين گروه استديگري وجود دارد كه ويژه   مسائل عالوه بر آن. امثال آنبازبيني محتواي دروس و،دانش

از اين رو،هدف ارزيابي بروني . كرده باشدبازنمايينتايج ارزيابي دروني اين مسائل ويژه را كه انتظار مي رود 
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آيا كيفيت گروه آنچنان كه در گزارش ارزيابي دروني نمايان شده است،منطبق با "آن است كه نمايان كند
است  در ارزيابي دروني انتخاب شده اي قضاوتالزاماتي كه برواقعيات است؟در اين راستا،هيات همگنان بايد 

  .قرار دهدداوري  مورد ، و تطابق وضعيت موجود گروه را با آنهاادهرا مورد توجه قرارد
پيشقراول اين گروه بايد توجه داشت كه آموزشي دانشگاه تهران گروه مديريت و برنامه ريزي ارزيابي در 

اما ضرورت دارد  .)1350دانشكده علوم تربيتي،(ن بوده استآموزش مديريت آموزشگاهي و دانشگاهي در ايرا
 بايد به آموزش ، با اين تغييراتروياروئيدنياي امروز تغييرات به شدت رخ مي دهد و براي كه توجه شود در 

از اين  .باشدانساني  و توسعه بشربايد در راستاي تعالي هدف علم مديريت .كنيمبيشتري توجه و مديريت آن 
شكوفايي و راد ز هدف هاي مديريت آموزشي شناسايي و ايجاد فرصت براي توسعه توانمندي افرو،يكي ا

  . است تغييرات و تحوالت جديدآماده نمودن آنان براي هماهنگي بااستعدادها و 
در كيفيت آموزش مي توانند در جهت ترويج فرهنگ گروه هاي مديريت و برنامه ريزي آموزشي بنابراين 

،ضرورت با بازار كار خيلي مهم استاين گروه ها بروندادهاي ارتباط از آنجا كه  . ايفا نمايندنقش مهميكشور 
دانش آموختگان اين دارد كه كيفيت بروندادها چنان باشد كه اثر قابل توجهي برجا گذارند،به ويژه اينكه 

اگر نگاهي براي مثال .ندگروه اكثرا در سازمان هاي آموزشي يا امور مربوط به آموزش مشغول به كار مي شو
درسه  م140000  منطقه آموزشي و720بطور متوسط ، داشته باشيم  كشوربه آمار نظام آموزش و پرورش

به را  نياز فعلي كشور منظور شود،مي توانمعاون يك هر مدرسه بطور متوسط حداقل براي اگر .داريم 
اين افراد بالقوه .نساني متخصص برآورد نمودنفر توانمند در مديريت آموزشگاهي به عنوان نيروي ا 140000

را به اهميت رشته و ما نكته توجه اين .مي توانند فارغ التحصيل رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي باشند
نيز از نظر كيفي به نظر مي رسد كه اما .گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي از لحاظ كميت جلب مي كند 

برنامه ريزي در بخش هاي ستادي نظام آموزشي  مديريت و در راستاي ه بيشتر فارغ التحصيالن اين رشت
لذا تفاوت ميان وضعيت موجود و مطلوب را بايد به طور دقيق .تربيت مي شوند تا براي مديريت آموزشگاهي

 به سمت مدرسه و بايدجهت گيري مديريت آموزشي از سطح ستاد و ادارات آموزشي .تري مورد نظر قرار داد
گرايش جداگانه اي شايد الزم باشد كه . سوق داده شود ،مسائلي كه مديريت آموزشگاهي با آن مواجه است

سرفصل هاي خاص مديريت (در گروه براي آن تعريف شود يا در محتواي دروس به آن توجه شود
 ر قرار داد،ي كه در وضعيت گروه هاي مديريت و برنامه ريزي آموزشي بايد مورد نظنكته ديگر).آموزشگاهي

هر چند كه اخيرا دوره هاي كارشناسي ارشد .ستاسابقه آموزشي مناسب داشتن پذيرش دانشجو بدون 
اكثر فارغ التحصيالن اين و برنامه ريزي آموزشي، براي فرهنگيان مورد توجه قرار گرفته است اما مديريت 

ضور در ساختار سازماني آموزش و يا ح هيچ سابقه كار ،سال مي باشند24 تا 22كه در محدوده سني رشته 
نمايند و يا خدمت  مدير يا معاون مدرسه بتوانند در سمت هايندارند و نمي توان انتظار داشت كه را پرورش 

 لذا بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه يكي از ضوابط .سپرده شودبرنامه ريزي آموزشي به آنها حتي 
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ت در نظام هاي آموزشي باشد يا در حين تحصيل با واحدهاي پذيرش افراد در اين رشته سابقه فعالي
ي توليدي و سازمان هااغلب وزارتخانه ها و  از طرف ديگر .اين مشكل مرتفع گرددكارآموزي و كارورزي 

 اين گروه و ن مي توان ارتباط سازنده اي بين دانشجويابه طوري كه .مي باشندواحد آموزش خدماتي داراي 
وضع آموزش آن ، كرد تا ضمن كارآفريني و فراهم نمودن تجربه كاري براي دانشجويان آن واحدها برقرار

  .نهادها را نيز بهبود بخشيد
 الزم است ،در ايران مي باشدمديريت و برنامه ريزي آموزشي از آنجا كه اين گروه پيشقراول رشته  همچنين

لذا بايد پاسخ به اين سوال را .ر قرار دهيمعلم را در اين گروه نيز بطور خاص مدنظاين رشته از كه توسعه 
مسلما با توجه "به توليد دانش بومي در مديريت آموزشي پرداخته ايم؟تا چه اندازه "مورد توجه قرار داد كه 

با توجه توليد علم و دانش در زمينه علوم تربيتي  .رضايت بخش نبوده است:به اطالعات موجود،مي توان گفت
اجتماعي ويژگي هاي ساختاري  و با توجه به به عبارت ديگر .وزشي ضرورت داردبه ويژگي هاي نظام آم

خصوصا محتواي آموزشي بومي سازي الزم است كه تفاوت ارزش ها و ويژگي ها و ماهيت فرهنگي، و شور ك
  .مورد توجه قرار گيرددر اين رشته 

ه عبارت ديگر سهم اعضاي هيات ب.در اين راستا الزم است عملكرد پژوهشي گروه مورد قضاوت قرار گيرد
پژوهشي داخلي و نيز آثار علمي منتشر شده در مجله هاي علمي بين المللي و نيز -علمي از مقاله هاي علمي

آثار علمي انتشار يافته به وسيله دانش آموختگان تحصيالت تكميلي بويژه دانش آموختگان دكتري،مورد 
بايد سهم بودجه پژوهشي گروه از اعتبارات پژوهشي دانشكده شك نيست كه در اين داوري .داوري قرار گيرد

  .و دانشگاه نيز مورد نظر واقع شود
نكته ديگري كه درباره آموزش در گروه هاي مديريت و برنامه ريزي آموزشي مي توان مورد نظر قرار داد،آن 

صيالن اين رشته براي فارغ التحعالوه بر آن . ضعيف است  هاگروهاين پايه مديريتي دانشجويان است كه 
ري اختيارات در ابا اينكه در سال هاي اخير زمينه واگذ.فعاليت در ساختار غير متمركز تربيت نمي شوند

نيروي انساني الزم در گروه هاي مديريت و برنامه ريزي آموزشي  مناطق و استان ها فراهم شده است اما آيا
  .؟پاسخ مثبت نيستشده استير متمركز تربيت غبراي فعاليت در شرايط 
 اين امري است كه .بين آموزش و پرورش و دانشكده هاي علوم تربيتي استساختاري خال ديگر نبود ارتباط 

بايد در نزديك تر كردن تعامل ميان دانشكده هاي علوم تربيتي و گروه هاي آنها با نهاد آموزش و پرورش 
 ميان دانشكده هاي علوم تربيتي و تقويت ارتباط مناسب براي يساختاربنابراين الزم است .پيش بيني شود

 مي تواند چنان پيشنهاد شود  ساختار مناسب.شودايجاد  و ساير دستگاه هاي ذيربط وزارت آموزش و پرورش
مصوبه اي در براي مثال مي توان اين امر را بررسي كرد و  ، شودميسرعملي كردن آن در سطح كشور كه 

   .وين و تصويب شودشوراي عالي انقالب فرهنگي تد
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ديگري درباره سهم آن براي توليد علم وجود شاخص گروه،براي ارزيابي كيفيت عالوه بر جنبه هاي يادشده 
 دانش مديريت و برنامه ريزي آموزشي در اين گروه چقدر بوده  علم توسعهوتوليد كه شود بايد بررسي دارد؛
كه مورد استفاده قرار مي گيرد و ه ريزي آموزشي مجموعه دانش مديريت و برنامتوليد علم يعني آن است؟

 مورد مرجعبه عنوان در ق منطقه و جهان دارد؟چ،گروه چه جايگاهي در سطح ملي در اين باره .كاربرد دارد
 در رشته مديريت و با كشورهاي پيشرفتهگروه خود را آيا مي شود؟  قرار مي گيرد و به آثار آن استناداستناد

ديگر با مديريت و برنامه  كه كجا قرار دارد؟در خصوص تلفيق علوم است، مقايسه كرده يبرنامه ريزي آموزش
؟چه  استبردهبهره علوم بين رشته اي از ؟چقدر اين گروه  نقشي داشته استچهريزي آموزشي ،گروه 

تركيبات علمي در گروه بين رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي و ساير رشته ها صورت گرفته 
اعضاي هيات علمي و .مهم استدر فعاليت هاي گروه طالعات و ارتباطات نيز افناوري بكارگيري ئله است؟مس

چند استاد ؟ارتباطات بين المللي اين گروه چگونه است؟ مهارت دارنددانشجويان تا چه اندازه در اين حوزه 
به تحصيل  ،در گروهرجي دانشجويان خاچند نفر ازخارجي براي بحث و تبادل نظر به گروه دعوت شده اند؟

       صورتدر اين گروه ؟چگونه انتقال علم در اين گروه چيست دانشجوي بين المللي نقشد؟اشتغال دارن
  ست ؟امطلوب براي ارتباطات بين المللي فضا و امكانات گروه آيا مي گيرد؟ 

 شده به وسيله در ادامه بحث جلسه هيات همگنان با اعضاي هيات علمي گروه،موضوع هاي اصلي مطرح
  :هيات علمي را مي توان به شرح زير خالصه كرد

ما چه .وجود دارددر سازمان هاي متمركز و غير متمركز رويكردهاي مختلفي نسبت به مديريت آموزشي 
دوره كارشناسي عالوه بر دوره كارشناسي و رويكردي را با توجه به شرايط بايد دنبال كنيم؟گروه ما 

چه چه انتظاري دارند؟دانش آموختگان كارفرمايان از اين .في در سطح دكتري داردگرايش هاي مختل،ارشد
ارزيابي لذا علي االصول،اين ؟تامين شود آنان  تا صالحيت حرفه اي تغييراتي بايد در برنامه هايمان بدهيم

  . گروه شودبايد منجر به بهبود در امور اين
اين .انتشار نيافته است در رشته مديريت آموزشي )شيپژوه- علمي(نشريه تخصصيتاكنون نكته ديگر اينكه 

از طرف ديگر در دانشگاه هاي دنيا در سطح كارشناسي ،رشته اي .كه بايد براي آن فكري شودكمبودي است 
حتي در رشته .با عنوان مديريت و برنامه ريزي آموزشي وجود ندارد كه گروه خود را با آن ها مقايسه كند

يز در سطح كارشناسي ارشد ،چنين رشته اي در دانشگاه هاي ديگر جهان وجود برنامه ريزي آموزشي ن
  .ندارد

مي كند ولي در اين خصوص بايد توجه  نمايانها را ها و ضعف  قوت،ارزشيابي كيفيت گروههرچند نتايج  
 و به دانشكده هاي ديگري قسمتگروه مربوط مي شود و به از امور قسمتي براي بهبودي گروه  داشت كه
قسمت هايي كه گروه نمي تواند در مورد لذا .بر مي گرددو حتي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري  دانشگاه
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از اين رو،ضرورت دارد .،وظيفه در خصوص آن مربوط به دانشكده و دانشگاه استدرباره آنها اقدامي انجام دهد
  .كه اقدامات ساختاريافته بعمل آيد

   و دانش آموختگان گروهنشجويان دا با هيأت همگنانجلسه) 2-2- 3
  را بيـان داشـتند و        هـدف از تـشكيل جلـسه       بـا معرفـي خـود     ي بروني    ارزياب ي كميته در ابتداي جلسه اعضا   

 ارزيابيشش عامل اصلي مورد     پرداختند و    در گروه    آننجام  ارزيابي دروني  و بروني و نحوه ا       مختصري درباره   
سپس از دانشجويان و دانش آموختگان گروه درخواست كردنـد          .درا يادآوري كردن  دانشجويان  جمله  از   دروني

همچنين به اين   .كه خود را معرفي كنند و ميزان رضايت خود را نسبت به جنبه هاي مختلف گروه بيان دارند                 
چه پيشنهادهايي براي بهبـود     برآورده شده است؟  آنان از گروه     تا چه اندازه انتظارات      :سوال ها پاسخ دهند كه    

  وه دارند؟كيفيت گر
بـراي    هـاي ايـن گـروه     كه بعد فلسفي رشته    مطلب پرداختند    بيان اين به   دانشجويان كارشناسي ارشد     برخي

 فلـسفه مـديريت و برنامـه ريـزي           بـر  يتاكيـد بيـشتر   كه  ند  اشاره كرد  آنان.تبيين مي شود  كمتر  دانشجويان  
ن و دانش آموختگان از  فلسفه رشته دانشجويادر اين باره،منظور  .ضرورت دارد آموزشي در برنامه درسي گروه      

  .را فراهم آورديادگيري مستمر آن است كه در افراد توانايي مديريت و برنامه ريزي آموزشي 
رشـته هـاي    به ارتباط اين رشـته بـا سـاير          در برنامه درسي الزم است       كه   شده اين نكته اشاره     آن ب عالوه بر   

  . ي توجه داشتبه عنوان مثال جامعه شناساجتماعي علوم ذيربط 
 ،در بـازار كـار    دانش آموختگان معمـوال مـي تواننـد          كه   ندفارغ التحصيالن كارشناسي ارشد گروه بيان داشت       

يـا در مقـاطع بـاالتر تحـصيلي          و   شغل متناسب با رشته تحصيلي خود را پيدا كنند و جذب بازار كـار شـوند               
 بـودن برخـي از      " تـر  شناخته"نشگاه تهران يا     نام برجسته دا   اشاره شد كه    اما در اين خصوص     .پذيرفته شوند 

 همچنـين   .جذب دانش آموختگان را تـسهيل مـي كنـد          ، اين گروه در نهادهاي مرتبط با حوزه گروه        تاداناس
 در رشته هاي دانشگاه تهران و از جمله اين گروه پذيرفته مـي شـوند و از                  ،اينكه اكثرا دانشجويان با رتبه باال     

جـذب  يـا در   مي تواند در ادامه تحـصيل و  لذا اين عوامل. بااليي برخوردار هستندتوانمندي ها و استعدادهاي  
 در اين قسمت يكي از اعضاي كميته ارزيـابي برونـي نيـز خـاطر              .تاثيرگذار باشد   بازاركار  دانش آموختگان در    

 تاكيـد  كارآفرينيپرورش قابليت هاي دانش آموختگان بايد بر توانمندي آنان جهت           نشان كردند كه در بحث      
  .كرد 
توانـايي   اشاره كردند كه      دانشجويان  گروه براي آموزش   قوت،به  ديگردر بيان نكات     از دانشجويان ارشد     برخي

را مورد تاكيـد    طريق اينترنت     يافتن مطالب مورد نياز خود از      برايآنها در كاربرد فناوري اطالعات و جستجو        
گروه از نظر تخـصص و سـابقه        وبيت اعضاي هيات علمي     به مطل   نيز  از دانشجويان  برخي ديگر  .قرار مي دهند  

  .آنان در رشته تخصصي اشاره كردند فعاليت 
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طـوالني شـدن    بيـان شـد،مانند      دانشجويان دوره هاي ارشد و دكتري         از طرف   نيز اما نكات نه چندان مثبتي    
      ع از  و دفـا  تـصويب طـرح تحقيـق       ،موضوعفراينـد تـصويب     آن را   علـت    دانـشجويان كـه      طول دوره تحـصيل   

اعـضاي  دانشجو اشاره كردند و تعامل برخـي        -تقويت رابطه استاد  نياز  برخي ديگر به    . كردند بيانپايان نامه ها    
  . با دانشجويان گروه را بسيار رسمي دانستندهيات علمي

در فعاليت هاي پژوهشي و تدوين مقاله       اظهار داشتند كه مشاركت دانشجويان      همچنين برخي از دانشجويان     
 تمركـز بـر      گروه در حال حاضـر     فعاليت هاي پژوهشي  اين دانشجويان بيان داشتند كه      .ازمند بازنگري است  ني

  . دارد ،در حاليكه انتظار مي رود دانشجويان ساير مقاطع نيز در اين فعاليت ها مشاركت نماينددوره دكتري
اسي مديريت و برنامه ريـزي      كه مطرح شد ،ضرورت آشناتر نمودن پذيرفته شدگان دوره كارشن         ديگري  نكته   

  .آموزشي با امكانات اشتغال دانش آموختگان در بازاركار است
از مـديريت و برنامـه ريـزي آموزشـي          گـروه   رشته هـاي     با توجه به اين كه        عنوان داشتند كه     همچنين آنان 

 بـسياركم   گروه بـا ايـن نهادهـاي آموزشـي        رسمي  اما ارتباط   ،  استها به آموزش و پرورش      ترين رشته نزديك
 فعاليت هاي   وانگهي.آشنا مي شوند  با زمينه و بافت سازمان هاي آموزشي        كمتر  ه اين دليل دانشجويان     ب.است

بـا مـسائل و مـشكالت آموزشـي     نزديكتـري  ارتبـاط  بايد پايان نامه هاي دانشجويان گروه به ويژه  و  پژوهشي
يـق پايـان نامـه مـي تـوان دانـشجويان را بـا               در اين راستا،به اين نكته تاكيد شد كه از طر         .داشته باشد كشور  

       آشـنا كـرد و در ايـن راه اطمينـان حاصـل كـرد كـه             مـشكالت آموزشـي كـشور        چگونگي شناسـايي و حـل     
   .در آنان پرورش يافته استمهارت هاي الزم 

موزشـي  آايجاد سايت مديريت    ند كه گروه مي تواند به       بيان داشت در پايان جلسه ،برخي دانشجويان ارشد نيز        
امكـان تبـادل اطالعـات و معرفـي كارهـاي           از اين راه مي تـوان       .كمك نمايد دانشجويان   علمي   توسط انجمن 

در ادامـه   .را تامين كـرد   آموزش و پرورش    پژوهشي در اين حوزه و ارتباط آموزش با ساير بخش ها و از جمله               
نيز و   پايان نامه جويان را در تدوين     اين پيشنهاد،آنان عنوان كردند كه چنين سايت كامپيوتري مي تواند دانش          

  . ديگر راهنمايي كندكارهاي پژوهشي
و ايجاد كتابخانـه تخصـصي      روز شدن منابع علمي گروه      ه  بكه  اشاره شد ،  ضمنا در اين جلسه به اين نكته نيز         

و نيازهاي محيط    گروه   مهارت هاي مورد پرورش   بين   شدن فاصله    كمترهمچنين  .در اين رشته ضرورت دارد      
  . نيز از جمله جنبه هاي ضروري است كه بايد براي بهبود آن ،برنامه ريزي شودار ك

ند و  برخي دانشجويان نيزبه عدم تناسب نمرات دروس و معدل دانشجويان با فعاليت هاي آنـان اشـاره داشـت                  
توجـه بـه    لـذا بـا     .اين گروه در مقايسه با گروه هاي مشابه پائين تر اسـت           معدل دانشجويان   اظهار نمودند كه    

عالوه بر آن ضرورت گسترده شدن نگـاه گـروه          .مي تواند بهبود يابد    ارزشيابي از آنان     تالش دانشجويان،فرايند 
    .به مباحث برنامه ريزي آموزشي و نيز ساير موضوع هاي مربوط به آموزش عالي نيز مورد تاكيد قرار گرفت
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   نتايج حاصل از ارزيابي بروني -4
- هايي كه با مدير و اعضاي هيات علمي ، دانشجويان و دانشازديد خود و مصاحبههيات همگنان بر اساس ب

را كه در ارزيابي  ها و نشانگرهايي موجود هريك از عوامل،مالكاند،وضعيتآموختگان گروه مربوطه انجام داده
لف در خالصه داوري آنان درباره جنبه هاي مخت.دروني مورد توجه قرار گرفته است، مشخص نموده اند

  .آمده است)1(جدول 



 ١١

 گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه تهرانو بروني نتايج ارزيابي دروني خالصه :1جدول 

  اهداف، جايگاه سازماني،مديريت و تشكيالت:عامل -١

  نتيجه ارزيابي بروني   توضيحات  نتايج ارزيابي دروني    ها مالك

   اهداف گروه1/1
  وجود اهداف صريح و مدون در گروه -
  تناسب اهداف گروه با نيازهاي فرد و جامعه-
  مشاركت اعضاي هيأت علمي در تدوين اهداف گروه-
  وجود سازوكار مشخص جهت بررسي ميزان تحقق اهداف گروه-

  نامطلوب

 وجود ف صريح و مدونياهدا در گروه
ندارد و لذا تناسب آنها با نيازها نيز قابل 

سازوكار مشخصي نيز .بررسي نيست 
جهت بررسي ميزان تحقق اهداف وجود 

  . ندارد

براي تعيين اهداف .نتيجه ارزيابي دروني تائيد شد
 انتظارات فرهنگ اسالمي ،بايد فلسفه تعليم و تربيت 

  ذينفع از از آموزش و همچنين نظرات افراد
  .فعاليت هاي گروه شناسايي و مدنظر قرار گيرد

 مديريت گروه1/2

  هاي فردي مدير گروه ويژگي-
  عملكرد مدير گروه  -
ود ساز و كاري مشخص در خـصوص ارزيـابي عملكـرد        وج-

  مدير گروه
  نحوه انتخاب مديرگروه-
  رضايت اعضاي هيأت علمي از مدير گروه-
  رضايت دانشجويان از مدير گروه-

  مطلوب

ــتالز ــراي   م اس ــشخص ب ــازوكاري م  س

 وفـراهم شـود     ارزيابي عملكردمدير گروه    

دانـشجويان از   بيـشتر   رضـايت   نيز جهت   

تعامل بيشتري با آنـان بعمـل        مدير گروه 

  .آيد

مـالك  هيات همگنان بـر ايـن عقيـده انـد كـه ايـن               
  نيازمند اقدام براي بهبودي است
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  اهداف، جايگاه سازماني،مديريت و تشكيالت:عامل -١

  نتيجه ارزيابي بروني   توضيحات  نتايج ارزيابي دروني    ها مالك

   كاركردهاي گروه1/3

  ريزي و اجراي وظايف گروه  برنامهچگونگي -
  ارزيابي عملكرد گروهچگونگي -
ريـزي، اجـرا وارزيـابي        مشاركت اعضا هيأت علمـي در برنامـه       -

  هاي گروه فعاليت

  مطلوب

با وجود ميزان مشاركت مطلوب اعـضاي        
ــي  ــات علم ــرا و ، هي ــزي ، اج ــه ري  برنام

مـي توانـد     گروهعملكرد ارزيابي  خصوصا  
ــته   ــشي را داش ــارايي و اثربخ ــداكثر ك ح

  .باشد

را نتيجه ارزيابي درونـي     اغلب اعضاي هيات همگنان     
   .كردندتائيد 

سال گذشته  روند توسعه گروه در سه1/4
  روند توسعه اعضاي هيأت علمي گروه-
  روند توسعه منابع كالبدي گروه-
  هاي دانش افزايي مشاركت اعضاء هيأت علمي در دوره-

  نامطلوب

 اعـضا هيـات علمـي و         كمـي  روند توسعه 
گروه نامطلوب است    توسعه منابع كالبدي  

توسعه كيفـي اعـضاي هيـات علمـي بـر           .
مبناي مشاركت  اعضاي هيات علمـي در        

 نيـز بايـد مـورد       دوره هاي دانش افزايـي    
  .توجه قرار گيرد

  ني تائيد شدنتيجه ارزيابي درو            

پنج سال آينده  برنامه توسعه گروه براي1/5
د نيـاز   تدوين برنامه توسعه نيـروي  انـساني متخـصص مـور           -

  گروه
  هاي گروه تدوين برنامه توسعه فعاليت-
  تدوين برنامه توسعه منابع كالبدي گروه-

  نامطلوب

تدوين برنامه توسعه گروه از نظر نيروي انساني        

يازمند و منابع كالبدي و همچنين فعاليت ها ن       

  . توجه جدي است

ـ .نتيجه ارزيابي درونـي تائيـد شـد        ا توجـه بـه سـن       ب
ريزي   استادان و افزايش تعداد دانشجويان بويژه برنامه      

براي پذيرش دانشجويان دكتـري بيـشتر، الزم اسـت          
براي جذب استادان جديد و استفاده از بورسيه اقـدام          

  .شود
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  اهداف، جايگاه سازماني،مديريت و تشكيالت:عامل -١

  نتيجه ارزيابي بروني   توضيحات  نتايج ارزيابي دروني    ها مالك

ها و مصوبات گروه نامه  آئين1/6
  ها و ضوابط مدون در گروه نامه وجود آئين-
هـا    نامـه   مي گـروه بـه آئـين      اعضا هيأت عل   رعايت و پايبندي  -

  وضوابط موجود

  نسبتا مطلوب

ويـژه اي ،از جملـه       ضـوابط    هرچند گروه 
بــراي تــصويب موضــوع و طــرح تحقيــق  

توســط اعــضا دانــشجويان و امثــال آن را 
اين ضـوابط   رعايت مي كند،اما الزم است      

 .                      مدون شود و انتشار يابد

دربارة مقررات مربـوط    .نتيجه ارزيابي دروني تائيد شد    
نامـه در پايـان       به طول دورة تحصيلي و انتخاب پايان      

  .جدي استدوره درسي نياز به اقدام 

  روهگهاي برون گروهي   فعاليت1/7
هاي دانشكده يا دانشگاه و ارائه خـدمات          تعامل گروه با سايرگروه   -
  خصصيت

  ها هاي همسان در ساير دانشگاه تعامل گروه با گروه-
ــا ســازمان- هــاي ذيــربط در زمينــه مــديريت و  تعامــل گــروه ب

  ريزي آموزشي برنامه

  نسبتا مطلوب

 تعامل گروه با ساير گروههاي دانشكده يا دانشگاه       
و نهادهاي ذيربط تاحدودي انجام مـي شـود         
اما در ارتباط با گروه هاي همـسان در ديگـر           

  دانشگاه ها ضعيف است
  
  
  
  

   . شدنتيجه ارزيابي دروني تائيد
هاي همسان در ديگر  به نظر مي رسد ارتباط گروه با گروه

اين ارتبـاط را  .  تا حد مطلوب فاصله داردها هنوز  ه  دانشگا
هـا يـا مـشاركت در         نامـه   توان از طريـق داوري پايـان        مي

  . راهنمايي و مشاوره تنظيم كرد

  كارآفريني هاي   نقش گروه درفعاليت1/8

  هاي آموزشي و پژوهشي گروه توجه به كارآفريني در فعاليت-
هـاي كـارآفريني دانـشجويان و         هاي گروه از فعاليـت      حمايت-

  التحصيالن فارغ

  نامطلوب

توجه به كارآفريني در فعاليتهاي آموزشي      

و پژوهــشي گــروه و حمايــت گــروه از    

دانش  و   ريني دانشجويان فعاليتهاي كار آف  

  .آموختگان رضايت بخش نيست

 .نتيجه ارزيابي دروني تائيد شد



 ١٤

  اهداف، جايگاه سازماني،مديريت و تشكيالت:عامل -١

  نتيجه ارزيابي بروني   توضيحات  نتايج ارزيابي دروني    ها مالك

   امكانات و تجهيزات  گروه1/9
هيأت علمـي و  تناسب فضاي آموزشي ـ پژوهشي با نيازهاي  -

  دانشجويان
هيـأت  تناسب  امكانـات و تجهيـزات آموزشـي بـا نيازهـاي       -

   و دانشجويانعلمي
 و  هيأت علمي اي با نيازهاي      هتناسب امكانات و خدمات رايان    -

  دانشجويان

  نسبتا مطلوب

لمي و دانشجويان امكانـات  از نظر هيات ع  

و تجهيزات گـروه در كليـه مـوارد نـسبتا           

  .مطلوب است

  .نتيجه ارزيابي دروني تائيد شد

   منابع مالي مورد استفاده  گروه1/10

  وجود اعتبار مالي مشخص براي گروه-

  جذب منابع مالي خارج از دانشگاه توسط گروه-

  نامطلوب

اعتبار مالي مـشخص بـراي گـروه وجـود          

ــارج از     ــالي خ ــابع م ــذب من ــدارد و ج ن

  توســط گــروه  صــورت  نيــز دانــشگاه 

  .                               نمي گيرد

د اعتبار و جذب وجو.نتيجه ارزيابي دروني تائيد شد

  .ه استجمنابع مالي با مشكل موا

  

  



 ١٥

  هيأت علمي: عامل -2

  مالك ها  نتايج ارزيابي دروني    توضيحات  نتيجه ارزيابي بروني

 و پيشنهاد شدعديل نتيجه ارزيابي دروني ت   تركيب اعضاء هيأت علمي2/1

سبت به جذب اعضاي هيات علمي گرديد كه ن

  .جديد اقدام شود

از نظر مرتبه علمي،سابقه كار و تناسـب تعـداد    
اعضاي هيـات علمـي بـا دانـشجويان مناسـب           

  مطلوب  .است
تركيب  اعضاي هيأت علمي گروه از نظر مرتبـه   -

  علمي و سابقه كار
ه انشجويان بدنسبت اعضاي هيأت علمي به -

  تفكيك مقاطع
 و پيشنهاد شدعديل نتيجه ارزيابي دروني ت  هاي آموزشي  فعاليت2/2

تعداد واحدهاي درسي موظف اعضاي كه گرديد 

  .هيات علمي كاهش يابد

گروه و خود از نظر تعداد واحدهاي تدريس در 
همچنين در ساير گروه ها در وضعيت مطلوب 

  .است
  مطلوب

 شـده اعـضاي     متوسط تعداد واحدهاي تـدريس    -
هيأت علمي در هر ترم تحصيلي در گروه مربوطه         

  در سه سال گذشته
متوسط تعداد واحدهاي تـدريس شـده اعـضاي         -

دروس (هــاي ديگــر   هيــأت علمــي در گــروه  
  در سه سال گذشته) سرويسي

انتشاريافته بوسيله اعـضاي    از نظر تعداد كتاب          هاي پژوهشي   فعاليت2/3  مطلوب
  



 ١٦

  هيأت علمي: عامل -2

  مالك ها  نتايج ارزيابي دروني    توضيحات  نتيجه ارزيابي بروني

  . نتيجه ارزيابي دروني تائيد شد
  

  

مطلـوب ولـي در خـصوص       هيات علمي گـروه     

ــه و رح هــاي پژوهــشي نــسبتا  طــتعــداد مقال

  مطلوب است

   

 درسـه  علمـي  درمجـالت  شده چاپ هاي  مقاله متوسط-

  سال گذشته
هاي تخصصي منتـشر شـده        متوسط تعداد كتاب  -

  در سه سال گذشته
هاي پژوهشي  مورد اجرا  متوسط  تعداد طرح-

  گذشتهدر سه سال 
با مي ارتباط اعضاء هيأت عل 2/4

  دانشجويان

 مبتني بر ناكافي بودن زمان مالقات مواردي

 و گروه بايد در جهت بهبود وجود داشته است

  اين مالك اقدام نمايد

  

  

  

اعضاي هيات علمـي زمـان مشخـصي را بـراي           

مراجعــه دانــشجويان اختــصاص داده انــد و    

رضــايت دانــشجويان در ايــن خــصوص نــسبتا 

  مطلوب  .مطلوب است
اختصاص زمان مشخص توسـط اعـضاء هيـأت         -

  علمي جهت مشاوره دانشجويان

رضايت دانشجويان از ميـزان و نحـوه مـشاوره          -

  اعضاء هيأت علمي

  



 ١٧

  دانشجويان: عامل -3

  توضيحات  نتيجه ارزيابي بروني
نتايج ارزيابي 

  دروني  
  مالك ها

ه ،ميانگين معدل و نسبت دانشجويان      ميانه رتب   .نتيجه ارزيابي دروني تائيد شد  دانشجويان پذيرش و پيشرفت تحصيلي 3/1

در كـل گـروه     ...مشروطي،انصرافي ،اخراجـي و     

  .مطلوب است

  

  

  مطلوب

  ميانه رتبه كنكور دانشجويان پذيرفته شده در گروه-
  ميانه رتبه انتخاب رشته دانشجويان پذيرفته شده در گروه-
  هاي آموزشي گروه گان با ظرفيت دورهشد تناسب تعداد پذيرفته-
  ميانگين معدل دانشجويان گروه بر حسب مقاطع تحصيلي-
نسبت دانشجويان مشروطي، انصرافي و اخراجي به كل دانشجويان در          -

  هر مقطع تحصيلي
  علمي  تعامل دانشجويان با اعضاء هيأت3/2
  

 -مشاركت دانشجويان در فرايند ياددهي      از نظر      .نتيجه ارزيابي دروني تائيد شد
هــشي  اعــضا هيــات يــادگيري و فعاليتهــاي پژو

علمي گروه در مقاطع ارشـد و دكتـري در كليـه          
ــي    ــوب و در كارشناس ــسبتا مطل ــا ن ــرايش ه گ

  نامطلوب است
   مطلوبنسبتا

هـاي   مشاركت دانـشجويان در فراينـد يـاددهي ـ يـادگيري و فعاليـت      -
  پژوهشي اعضاي هيأت علمي گروه

  
  
  



 ١٨

  دانشجويان: عامل -3

  توضيحات  نتيجه ارزيابي بروني
نتايج ارزيابي 

  دروني  
  مالك ها

 .رزيابي دروني تائيد شدنتيجه ا  ازاركار آنببه رشته تحصيلي و  و آگاهي دانشجويان نسبت عالقه 3/3

  

در مقـاطع ارشـد و دكتـري در         آگاهي و عالقـه     

كليه  گرايش ها مطلوب و در كارشناسي نـسبتا          

  .مطلوب است

  مطلوب

  آگاهي دانشجويان از ماهيت رشته تحصيلي و بازاركار آن-

  ن به رشته تحصيليعالقه  دانشجويا-

  

  هاي درسي مورد اجرا هاي آموزشي و برنامه دوره: عامل -4

  مالك ها نتايج ارزيابي دروني    توضيحات  نتيجه ارزيابي بروني

  .نتيجه ارزيابي دروني تائيد شد  آن ا هداف هاي آموزشي گروه و  دوره4/1
وجود اهداف مشخص و مدون در در خصوص 

ارائه  و هم گروه در خصوص دوره هاي آموزشي
ز اموزي متناسب بانيازهاي دوره هاي اموزشي و با

  .جامعه نيازمند اقدام جدي در جهت بهبود است

  نامطلوب
هـاي     دوره  دقيق و مدون در گـروه در خـصوص           هدافوجودا-

  آموزشي گروه
آموزشي و بازآموزي متناسب با نيازهـاي        جديد   هاي  ارائه دوره -

    ز و تحوالت علمي روجامعه



 ١٩

  هاي درسي مورد اجرا هاي آموزشي و برنامه دوره: عامل -4

  مالك ها نتايج ارزيابي دروني    توضيحات  نتيجه ارزيابي بروني

هيات همگنان بر اين عقيـده انـد كـه            نيروي انساني گروه ها با امكانات مادي و  تناسب دوره4/2
اين مالك نيازمند اقدام براي بهبودي      

  .است

  .بطور كلي تناسب وجود دارد
  ها با تخصص اعضاي هيأت علمي تناسب دوره-  مطلوب

  ها با تجهيزات و امكانات گروه تناسب دوره-
نان بر اين عقيده اند كه هيات همگ  نيازهاي فرد وجامعه تناسب برنامه درسي دوره ها با 4/3

اين مالك نيازمند اقدام جدي براي 
  .بهبودي است

از نظر هر سه جامعه هيات علمي، دانشجويان        
و دانش آموختگان گـروه در كليـه مقـاطع در           

  .سطح نسبتامطلوب است
  ها  با نيازها از نظر اعضاي هيأت علمي دورههاي درسي  تناسب برنامه-  نسبتامطلوب

  ها  با نيازها از نظر دانشجويان هاي درسي دوره تناسب برنامه-
  آموختگان ها با نيازها از نظر دانش هاي درسي دوره تناسب برنامه-
ها نسبت به نيازهاي  دورههاي درسي پذيري برنامه انعطاف 4/4

  فردوجامعه
از نظر هيات علمي و دانش آموختگـان نـسبتا            .نتيجه ارزيابي دروني تائيد شد

يان نــامطلوب مطلــوب ولــي از نظــر دانــشجو
  .است

  نسبتامطلوب
هاي آموزشي گروه با نيازهاي فرد وجامعه از          تنوع دروس دوره  -

  نظر اعضاء هيأت علمي
هاي آموزشي گروه با نيازهاي فـرد و جامعـه            تنوع دروس دوره  -

  از نظر دانشجويان
هاي آموزشي گروه با نيازهاي فرد و جامعه  س دورهتنوع درو-

  آموختگان از نظر دانش
 



 ٢٠

   يادگيري-فرايند ياددهي: عامل -5  

  مالك ها  نتايج ارزيابي دروني  توضيحات  نتيجه ارزيابي بروني

گرچه استادان عقيده دارند كـه دانـشجويان          راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري درتدريس5/1
سـازند    هاي درسي درگير مـي      را در فعاليت  

 سـوي اسـتاد     ولي در مجمـوع گـرايش بـه       
الزم اســت كــه اعــضاي محــوري اســت و 

نظـري بـر روش      ديهيات علمي گروه تجد   
ز الگوهـاي   هاي تدريس داشـته باشـند و ا       

  .ايندتدريس استفاده نممختلف 

بنا بر نظر اعضاي هيات علمي از روش هاي متنـوع           
در تدريس استفاده مي شود و دانشجويان نيـز نـسبتا           

يان ارشـد گـرايش     به استثناي دانشجو  (رضايت دارند 
  مطلوب  ). برنامه ريزي كه رضايت نداشته اند

هاي متنوع    استفاده اعضاء هيأت علمي از روش     -
  تدريس

رضايت دانشجويان از نحوه تدريس اعضاي -
  هيأت علمي

فناوري اطالعات و ارتباطات ستفاده از ا5/2
  ند تدريسي فرادر

ـ در دسـترس  كمتـر  هيات علمي بـه علـت      .نتيجه ارزيابي دروني تائيد شد  ودنب
امكانات مربوط به فناوري اطالعـات در كـالس         

 از آنها بعمل نياورده انـد      استفاده مطلوبي    ،درس
  . و دانشجويان نيز رضايت ندارند

   مطلوبنا
در دسترس بودن وسايل كمك آموزشـي بـراي     -

  تدريس
ي از  وسايل كمـك      استفاده  اعضاي هيأت علم    -

  آموزشي
رضايت دانشجويان از ميـزان اسـتفاده وسـايل         -

  كمك آموزشي توسط اعضاي هيأت علمي



 ٢١

   يادگيري-فرايند ياددهي: عامل -5  

  مالك ها  نتايج ارزيابي دروني  توضيحات  نتيجه ارزيابي بروني

اربرد  آموخته ها بايد بر اسـاس كـ        ارزشيابي  تحصيلييشرفتپارزشيابي  هاي شيوه5/3
ر الگوهاي  د. باشدهاي نوين تدريس      روش

لـت تكـويني و     جديد تدريس ارزشيابي حا   
ــورت    ــادگيري صـ ــد يـ ــين فراينـ در حـ

 بازنگري و بهبود    نسبت به لذا بايد   .گيرد  مي
  . روش هاي ارزشيابي اقدام شود

بنا بر نظر اعضاي هيات علمي از روش هاي متنـوع           
ارزشيابي استفاده مي شود و دانـشجويان نيـز نـسبتا           

به استثناي دانشجويان ارشـد گـرايش       (رضايت دارند 
  مطلوب   .)برنامه ريزي كه رضايت نداشته اند

ـيوه         - ـأت علمـي از ش ـاي متنـوع      استفاده اعـضاي هي ه

  ارزشيابي

هاي به كار گرفته  رضايت دانشجويان از روش-

  شده در سنجش پيشرفت تحصيلي

ــه  5/4 ــصيلي ب ــشرفت تح ــايج پي ــازخورد نت   ب

  دانشجويان

سازوكارمشخصي جهت بررسي نتـايج پيـشرفت         .نتيجه ارزيابي دروني تائيد شد

 وجـود نـدارد و      تحصيلي دانـشجويان در گـروه     

ــشرفت  -   مطلوبنا  .ارنددانشجويان نيز رضايت چنداني ند ــايج پي وجــود ســاز و كــار بررســي نت
  تحصيلي دانشجويان در گروه

رضايت دانـشجويان از نحـوه ارائـه بـازخورد          -
  هاي پيشرفت تحصيلي نتايج ارزشيابي

  



 ٢٢

  

  

  آموختگان دانش: عامل -6

  مالك ها  ج ارزيابي دروني  نتاي  توضيحات  نتيجه ارزيابي بروني

نتيجه در مصاحبه با نمايندگان دانش آموختگان   آموختگان تحصيل دانش ادامه6/1

  .ارزيابي دروني تائيد شد

  

  

نش آموختگان راه يافته به مقاطع باالتر نسبت دا
داوطلب ادامه نسبت به كل دانش آموختگان 

   . است مطلوبنسبتاتحصيل 
   مطلوبنسبتا

آموختگان راه يافته بـه مقـاطع بـاالتر           نشنسبت دا -
  آموختگان داوطلب ادامه تحصيل نسبت به كل دانش

هاي  توانايي و نظر كارفرمايان درباره سطح دانش6/2
  آموختگان دانش

  . شدتعديلنتيجه ارزيابي دروني 

  

 از سطح دانش،مهارت و توانايي هاي كارفرمايان
  .ارتباطي رضايت دارند

هـاي    كارفرمايان ازسـطح دانـش و مهـارت        رضايت-  مطلوب
  آموختگان تخصصي دانش

رضايت كارفرمايان  از عالقه به كار، تعهـد و وجـدان            -
  آموختگان كاري دانش

ــايي - ــان از توان ــايت كارفرماي ــاطي   رض ــاي ارتب ه



 ٢٣

  آموختگان دانش: عامل -6

  مالك ها  ج ارزيابي دروني  نتاي  توضيحات  نتيجه ارزيابي بروني

  آموختگان دانش

  )تحصيالت تكميلي(آموختگان انشد هاوآثارعلمي مقاله6/3
ـ     همسان    هاي در مقايسه با گروه    راي نيازمند اقـدام ب

  .بهبودي است

ــروه  ــاگ ــان ارزي ــا زم ــيت ــاه داســفن(بي درون  م

 در امــا.انــش آموختــه دكتــري نداشــت د)1384

تعداد  ارشد با توجه به نشانگر        كارشناسي مقطع

 عناوين مقاله هاي چاپ شده در مجالت علمـي   

 در سـطح    ارائه شده در كنفرانس هاي علمـي      و  

  .مطلوب قرار دارد 

  مطلوب

هاي  منتشره به وسـيله       متوسط تعداد عناوين كتاب   -

  آموختگان دانش

هـاي چـاپ شـده در         متوسط تعداد عناوين مقالـه    -

  مجالت علمي

هـاي    متوسط تعداد مقاالت ارائه شده در كنفـرانس       -

  علمي



 ٢٤

   پيشنهادها براي بهبود كيفيت گروه- 5

ابي دروني و پيشنهادهاي ارائـه شـده بـراي بهبـود و     به طور كلي نتايج حاصل از ارزي اعضاي كميته ارزيابي بروني     

در ادامه و با توجه به نقاط ضعف و قوت حاصـل از ارزيـابي       . ارتقاء كيفيت گروه را تأييد و مورد حمايت قرار دادند         

 با تائيد مطلوبيـت پيـشنهادهاي        همگنان هيات ،دروني و مشاهدات و بررسي هاي انجام گرفته در ارزيابي بيروني          

  :اين پيشنهادها به شرح زير هستند.شده در ارزيابي دروني موارد ديگري را نيز به آن اضافه نمودندارائه 

 فلـسفه تعلـيم و تربيـت و انتظـارات فرهنـگ اسـالمي از                ي مشخص با توجه بـه        اهداف گروه بايد نسبت به تدوين       -

  . اقدام نمايدوزو تحوالت علمي رآموزش و همچنين نظرات افراد ذينفع از فعاليت هاي گروه 

بـراي ايـن    . بوجـود آورد     را  ها و عملكـرد گـروه       شوراي گروه سازوكار الزم جهت ارزيابي ميزان تحقق هدف         -

  .گزارش عملكرد ساالنه گروه را با كمك دانشجويان ارشد و دكتري تدوين نمايدمنظور مدير گروه مي تواند 

  بعمـل آيـد،    به طور مرتب نيازسـنجي    زم است   الدر خصوص نيروي انساني متخصص و منابع كالبدي گروه           -

  .انجام رسدهاي الزم جهت دستيابي به آنها به  و پيگيريشود نيازهاي توسعه گروه مشخص 

گروه درباره ضوابط انتخاب موضوع پايان نامه ،تصويب طرح تحقيق آنهـا و امثـال آن   آئين نامه هاي داخلي    -

 .انشجويان ارشد يا دكتري تدوين شودبر اساس مصوبات شوراي گروه و با همكاري د،

  . تدوين شودتوسعه منابع انساني و كالبدي گروهساالنه  هاي برنامه -

  . فعاليتهاي گروه تدوين شودتوسعه هاي  برنامه -

هـاي ذيـربط     هاي پژوهشي توسط اعضاء گروه با استفاده از منابع مـالي سـازمان              تهيه و اجراي طرح   فرايند    -

  .تسهيل شود خارج از دانشگاه

ـاي آموزشـي              مشخص هت نزديك تر شدن گروه به استقالل،سهم مالي        ج - ـراي  دوره ه  از محل درآمدهاي حاصل ازاج

 . اختصاص يابدبه گروه....) اجرا شده براي فرهنگيان و (

 به سمت غير     گروه  و اعضا هيات علمي    گيري گروه از طريق افزايش اختيار عمل به مدير           تصميم هايفرايند -

  .مركزبودن هدايت شودمت

  خدمات جهت عرضه)نظير وزارت آموزش و پرورش(هاي ذيربط   با سازمان ساختارمندبرقراري ارتباطبه منظور  -
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اطالع بيـشتر    و همچنين     در آينده   آنان  احتمالي و اشتغال   دانشجويان ارتباط بيشتر  فراهم نمودن    و   تخصصي

،نشـست هـاي   جهت حل مشكالت آموزشـي كشور تر گروه  و مشاركت بيش  سازمان هاي فوق    از نيازهاي   گروه  

    . هم انديشي ساالنه از طرف گروه طراحي و برگزار شود

براي گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي جهت بارگذاري درباره كنفرانس هاي مربوطه به ويژه  تهيه وبگاه    -

 تحـصيالت تكميلـي جهـت       مديريت و برنامه ريزي آموزشي و تـشويق اعـضاي هيـات علمـي و دانـشجويان                

غني كردن مباحث و موضوع هاي عرضـه شـده در وبگـاه از طريـق مـشاركت دادن دانـشجويان              مشاركت در   

  .مورد توجه قرار گيرددكتري 

،گروه نسبت بـه دعـوت      ها  هاي همسان در ساير دانشگاه      هاي دانشكده و گروه     گروه با ساير گروه    عاملبراي ت  -

  . كشور و جلب توجه آنها به ارزيابي دروني ،ابتكار عمل را بدست بگيردساير گروه هاي مديريت آموزشي

هاي همتا   با ساير گروه   خود را   تعامل  به منظور پيشبرد توسعه دانش مديريت و برنامه ريزي آموزشي،گروه            -

  . در اين راستا مي تواند از تبادل استاد و دانشجو استفاده كند. تقويت نمايدهاي جهاندر دانشگاه

افزايـي و     هـاي دانـش     براي فراهم آوردن شرايط و تسهيالت الزم جهت شركت حداكثر اعضاء گروه در دوره              -

 .برنامه ريزي شودهاي مطالعاتي  فرصت

 به گروه آموزشي برنامه ريـزي شـود و اقـدام         مربوط خصصيهاي ت   جهت جذب اعضاء هيأت علمي در رشته       -

  .الزم انجام پذيرد

 نسبت به فرايند تعيين اعتبار ويژه تجديد نظر شود و       ي پژوهشي اعضاء هيأت علمي    ها  جهت تقويت فعاليت   -

  .تسهيالت الزم براي اجراي طرحهاي پژوهشي فراهم گردد

مشورتي اعـضاء هيـأت     نقش استاد راهنما و مشاور به منظور استفاده بيشتر از نظر             هاي موجود    نامه  آئيندر   -

  .مورد تجديد نظر قرار گيرد علمي جهت ارتقاء يادگيري دانشجويان

هـاي    جهت افزايش تعامل دانشجويان با اعضاء هيأت علمي و مشاركت آنهـا در فراينـد يـاددهي ـ يـادگيري و فعاليـت      -

  هاي   سمينارهاي آموزشي با مشاركت دانشجويان و مشاركت در طرح مشاركت در تدريس،:مثل  (  هيأت علمييپژوهشي اعضا

  .سب انجام شوداقدام منا...) پژوهشي و
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به منظور بكارگيري سازوكارهاي مناسـب جهـت بررسـي پيـشرفت تحـصيلي دانـشجويان و ارائـه بازخوردهـاي                       -

  . مورد استفاده قرار گيرد)كار( از جمله پوشه عملكردمناسب،روشهاي جديد سنجش يادگيري

   مـوزش مـداوم كاركنـان     ،بـويژه بـراي آ    اهداف و ساختار دوره ها و برنامه هـاي درسـي مـورد اجـراي گروه                -

  . به طور ادواري مورد تجديد نظر قرار گيردسازمان هاي آموزشي كشور،

بر اساس نيازسنجي هاي مستمر و با توجه به شرايط و امكانات موجود نسبت به ارائه دوره هـاي آموزشـي                      -

  .در گرايشهاي مرتبط ،اقدام شود

افزايي را بـه منظـور ارتقـاء دانـش و مهارتهـاي مـديران و              گروه برنامه ساالنه دوره هاي باز آموزي و دانش           -

  .برنامه ريزان سازمانهاي ذيربط تدوين و اجرا نمايد

 و   ارزشـيابي   ، هاي جديد تـدريس     روشدرباره  عضا هيات علمي    نظر و تجربه ا     هاي آموزشي جهت تبادل     كارگاه -

  .آشنايي با فناوري هاي جديد اطالعات و ارتباطات برگزار گردد

يكـي از    به منظور عملي كردن اقدامات مربوط به ارتقاء كيفيت گروه و برنامه ريزي جهت فعاليت هـاي آينـده،                   -

  .اعضاي هيات علمي گروه به عنوان معاون برنامه ريزي و ارزيابي گروه جهت پيگيري پيشنهادها، منصوب شود

ين گروه برنامه ريزي شـود و در ايـن          بوسيله ا نشست عمومي گروه هاي مديريت و برنامه ريزي آموزشي كشور            -

  .برنامه ريزي آموزشي را ايفا نمايد  رشته هاي مديريت ودر ارزيابي دروني و برونيخود نقش پيشقراولي جهت 

طراحي و انتشار مجله در حوزه مديريت آموزشي به ابتكار گروه مي تواند كوشش هـاي مربـوط بـه توليـد                       -

  .دانش در اين حيطه را تقويت كند

گنجاندن دروسـي نظيـر فلـسفه مـديريت و            بازنگري مستمر برنامه درسي در دوره هاي كارشناسي ارشد ،          -

روش /كــارآموزي و كــارورزي/مــديريت پــروژه/مــديريت و برنامــه ريــزي اســتراتژيك/برنامــه ريــزي آموزشــي

ن راستا ،الزم است در اي. را افزايش دهد  گروه مي تواند كيفيت بروندادهاي      كارآفريني در برنامه درسي   /تدريس

 .مديريت آموزشگاهي و مديريت دانشگاهي به طور ويژه مورد نظر قرار گيرد

     تجديدنظر در پذيرش دانـشجو بـراي دوره هـاي كارشناسـي مـديريت و برنامـه ريـزي آموزشـي،بطوريكه                     -

بنـاي الزم در    زمينه هاي پذيرش دانشجوياني با برخورداري از حضور در نظام آموزشي و داشتن تجربـه و زير                
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اداره امور آموزشي به طور عملي و سپس ادامه تحصيل در اين رشته براي كسب جنبه هاي نظـري و بدسـت         

  .،فراهم آيدآوردن بينش كافي جهت ارتقاي كيفيت نظام آموزش و پرورش

يق جلـب    اشاعه تجربه ارزيابي دروني و بروني گروه در سطح دانشكده ،دانشگاه و نظام آموزشي بويژه از طر                 -

 . توجه مسئوالن براي تاسيس شوراي علوم تربيتي كشور

 )آموزشيگروه عوامل بازدارنده قوت ها ،ضعف ها،فرصت ها و (خالصه نتايج ارزيابي بروني -6
مي توان گفت كه بطور كلي نتايج ارزيابي درونـي گـروه مـديريت و                ارزيابي بروني     و نتايج    يافته ها بر اساس   

بـه شـرح زيـر      را  گروه  ده  عوامل بازدارن  نقاط قوت ،ضعف،فرصت ها و        و موثق بوده است  برنامه ريزي آموزشي    

 :بازنمايي كردمي توان 

  :قوت ها •

  خود در سال هاي گذشتهاجراي فعاليت هاي  و در خصوص برنامه ريزيگروه  كاركرد مطلوب -

   در چارچوب امكانات موجودفعاليت هاي آموزشي و پژوهشي هيات علمي گروه -

   در گروهپيشرفت تحصيلي مناسب دانشجويان آوردن موجبات فراهم -

  آن در آيندهو اقدام براي بهبود كيفيت كيفيت مشاركت متعهدانه اعضاي هيات علمي گروه در فرايند ارزيابي  -

  :فرصت ها •

ت به عنوان اولين گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي در هـداي           احساس تعهد و مشاركت اعضاي هيات علمي گروه          -

  ارزيابي فعاليت هاي گروه هاي مشابه در كشور

  گروهاعضاي هيات علمي هرم مرتبه علمي  -

 رشته ادامه تحصيل در اين پذيرش دانشجويان با رتيه هاي باال در كنكور و عالقه مند به  -

 روند نسبتا مطلوب پذيرش دانش آموختگان گروه در مقاطع تحصيلي باالتر يا جذب بازار كار شدن آنان -

 يت كارفرمايان از سطح دانش و توانايي هاي دانش آموختگان مشغول به كار گروهرضا -

  :ضعف ها •

  اهداف گروه در سه حوزه آموزش،پژوهش و عرضه خدمات تخصصي  تصريح كننده در دسترس نبودن سند -

 با مدير گروه بيشتر دانشجويان سازوكار مشخص براي تعامل نبود  -
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  گروه اعضاي هيات علميتوسعهنبود برنامه استراتژيك براي  -

  هاي تحصيالت تكميلي در گروه پايان نامهتدويندر خصوص روند مدون  آئين نامه ها و ضوابط داخلي نبود -

  برون گروهي گروه با ساير گروه هاي همسان در ديگر دانشگاه ها و سازمان هاي ذيربطكمبود فعاليت هاي -

 انش آموختگاند كارآفريني  گروه در رابطه با فعاليت هايكمبود  -

 اعضاي هيات علمي مشاركت دانشجويان در فعاليت هاي پژوهشي كمبود -

 تنوع برنامه هاي درسي نسبت به نيازهاي فرد و جامعهكمبود  -

-كافي از فناوري اطالعـات و ارتباطـات در فراينـد تـدريس            نا محور و استفاده     -مدرس روش هاي    تاكيد بر  -

 آموخته ها به دانشجوياننتايج ارزشيابي دادن ورد بازخبراي يادگيري و نبود سازوكار مناسب 

 ارتباط ناكافي گروه با دانش آموختگان -

 :عوامل بازدارنده •

  گروه استراتژيك  برنامه هاي توسعه نبود -

 گروه و جذب منابع مالي خارج از دانشگاه هزينه هاي عدم تخصيص اعتبارمالي مشخص براي  -

 گروهبرنامه استراتژيك چارچوب پيشنهادي براي  -7
  :چشم انداز

 از گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي انتظار مي رود كه از طريق تربيت نيروي انساني متخصص وكارآزموده،توليـد،                   

توســعه  هــاي هــاي آموزشــي در چــارچوب برنامــه نــشر و بكــارگيري دانــش جهــت توســعه و بهبــود كيفيــت نظــام

.ي مديريت و برنامه ريزي آموزشي ايران و منطقه باشدفرهنگي،اجتماعي و اقتصادي كشور،پيشرو گروهاي آموزش

  :اهداف

 هاي مربوطه بـراي اشـتغال در سـمت         تربيت متخصصان مديريت و برنامه ريزي آموزشي در گرايش         -

  هيات علمي در دانشگاهها و سمتهاي ذيربط ديگر در بخشهاي دولتي و خصوصي كشور

   تگان و كارشناسان مديريت و برنامه ريزي آموزشي كشورفراهم آوردن شرايط آموزش مداوم براي دانش آموخ -
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توليد  به منظور     در حوزه مديريت نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي           انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي      -

مـديريت و برنامـه ريـزي      فرايندهاي  مسايل و مشكالت نظام هاي آموزشي و       دانش در جهت رفع نيازها و حل      

  هاي مناسب جهت افزايش كيفيت آنها ائه راه حلآموزشي كشور و ار

 توسعه و اشاعه دانش و عرضه خدمات تخصـصي در زمينـه مـديريت و برنامـه ريـزي آموزشـي بـه افـراد                          -

  ذينفع،ذيربط و ذي عالقه جامعه 

  :رئوس اقدامات

 جزئـي خـود     گروه با تشكيل كميته اي و بر اساس نتايج ارزيابي،نسبت به تدوين و تصويب مجموعه اهداف                -

 سال آينده اقدام نمايد و بر اساس آن برنامه هاي توسعه خود را نيز در بعد فعاليت ها،منابع انـساني و                      5 براي

  . كالبدي تدوين و به مراجع ذيصالح جهت همكاري و اقدام الزم اعالم نمايد

ويان بـا عنـوان     در راستاي فعاليت كميته مذكور كميته ديگري متشكل از اعـضاي هيـات علمـي و دانـشج                  -

 سال آينده ميزان تحقـق اهـداف و عملكـرد گـروه را مـورد              5 يا   3كميته ارزيابي گروه تشكيل شود تا بعد از         

  .ارزيابي قرار دهد

آئين نامه هاي داخلي گروه درباره ضوابط انتخاب موضوع پايان نامه ،تـصويب              شوراي گروه نسبت به تدوين       -

  .مايد و آن را به اطالع دانشجويان برساندطرح تحقيق آنها و امثال آن اقدام ن

  . مدير گروه برنامه زماني مشخصي را جهت مالقات دانشجويان به تفكيك مقاطع تحصيلي تنظيم نمايد-

گروه با تشكيل كميته اي متشكل از اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي نسبت  به تدوين                   -

هاي ذيربط خـارج       هاي پژوهشي  با استفاده از منابع مالي سازمان         برنامه جامعي جهت طراحي و اجراي طرح      

 .از دانشگاه اقدام نمايد

جهت عرضه خـدمات    )نظير وزارت آموزش و پرورش    (هاي ذيربط     برقراري ارتباط ساختارمند با سازمان      به منظور     -

تقـاء دانـش و     ارائه برنامه هاي آموزشي در زمينه مديريت و برنامه ريـزي آموزشـي بـراي ار               (تخصصي

 فراهم نمودن ارتباط بيـشتر دانـشجويان،كار و اشـتغال احتمـالي آنـان در                 و   ) مهارتهاي كارشناسان مربوطه  

آينده و همچنين اطالع بيشتر گروه از نيازهاي سازمان هاي فوق و مشاركت بيشتر گروه جهت حل مشكالت                  
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،برنامـه جـامعي بـا همكـاري دانـشجويان          ....آموزشي كشوراز طريق سوق دادن پايان نامه ها به اين سـمت و            

  .   تدوين و اجرا شود

تهيـه وبگـاه ويـژه بـراي        طراحي و انتشار مجله و       گروه با همكاري دانشجويان تحصيالت تكميلي نسبت به          -

گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي جهت بارگذاري درباره موضوعات و كنفرانس هاي مربوط به مـديريت و               

وزشي و ايجاد فضايي براي تعامل و مشاركت فعال كليه افراد ذيربط و ذينفـع در غنـي كـردن        برنامه ريزي آم  

  .مباحث و موضوع هاي علمي مربوطه، اقدام نمايد

به منظور پيشبرد توسعه دانش مديريت و برنامه ريزي آموزشي،نسبت بـه تهيـه و اجـراي برنامـه اي                    گروه   -

هـاي دانـشكده و        با سـاير گـروه     و همچنين هاي جهان   در دانشگاه هاي همتا   جهت تقويت تعامل با ساير گروه     

  .اقدام نمايدها،  هاي همسان در ساير دانشگاه گروه

 مدل هاي موجود در ارزيابي كيفيت منابع انساني و بهينه سازي آن براي محـيط هـاي دانـشگاهي و نظـام        -

  .ين خصوص ارائه شودآموزش عالي مورد مطالعه قرار گيرد و بر اساس آن مدل جامعي در ا

هـاي    جهت افزايش تعامل دانشجويان با اعضاء هيأت علمي و مشاركت آنها در فراينـد يـاددهي ـ يـادگيري و فعاليـت      -

ـاي                :مثل  (پژوهشي اعضاء هيأت علمي    مشاركت در تدريس، سمينارهاي آموزشي با مـشاركت دانـشجويان و مـشاركت در طرحه

  .داقدام مناسب انجام شو...) پژوهشي و

اعضاي گروه نشست ها يا كارگاه هايي را جهت بحث و تبادل نظرات و تجارب در خصوص روش هاي نوين                     -

 برگـزار    و توانمند سـازي اعـضاي هيـات علمـي          و ارزشيابي و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات         تدريس

تجربيات به روزي در ايـن حـوزه        همچنين مي توانند از افرادي از داخل يا خارج كشور كه اطالعات و              .نمايند  

  .،دعوت بعمل آورنددارند

اهداف و ساختار دوره ها و برنامه هاي درسي مورد اجراي گروه از نظر نوع و محتـواي دروس،بـا توجـه بـه                         -

تحوالت و نيازهاي روز، به طور ادواري مورد بازنگري قرار گيرد و نـسبت بـه ايجـاد دوره هـا و دروس جديـد       

   .برنامه ريزي شود
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ريـزي    بندي مراحل اجراي ارزيابي برونـي در گـروه مـديريت و برنامـه               برنامه زمان ) پيوست الف 
  آموزشي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران

  زمان  مجري  فعاليت
  30/9/88 تا25/9/88  گروه آموزشي   دريافت درخواست گروه براي ارزيابي بروني-1

  15/10/88 تا1/10/88  مركز ارزيابي   و تماس با آنان)هيات بازديد كننده(روني كميته ارزيابي ب تشكيل -2
 جهت طراحـي چـارچوب فراينـد        كميته ارزيابي بروني   تشكيل جلسه    -3

 و تدوين برنامـه زمـاني بازديـد جهـت           ارزيابي بروني و تعيين اهداف آن     
  گروه مربوطه/ ابالغ به دانشكده

  مركز ارزيابي

  30/10/88 تا15/10/88

  انجام ارزيابي بروني شامل -4
 بررسي و تحليل گزارش ارزيابي دروني گروه آموزشي مربوطه -4-1

  توسط هيات همگنان
  : بازديد از گروه آموزشي مربوطه شامل-4-2
   بررسي فضا، امكانات و تجهيزات گروه-4-2-1
   جلسه با هيات رئيسه دانشكده-4-2-2
  ي گروه آموزشي جلسه با مدير و اعضاء هيات علم-4-2-3
   جلسه با نمايندگان دانشجويان گروه-4-2-4
   جلسه با نمايندگان دانش آموختگان گروه-4-2-5
   جلسه با كارفرمايان دانش آموختگان گروه-4-2-6
 جلسه نهايي با رئيس و معاونين دانشكده، مدير و اعضاء هيأت -4-2-7

  علمي گروه
   جلسه پاياني هيات بازديد كننده-4-2-8

ته ارزيابي كمي

  بروني

1/11/88  

  تا

30/11/88  

روني توسط هيات همگنان و ارسال  تدوين گزارش مقدماتي ارزيابي ب-5
  آن به گروه آموزشي

 بروني ارزيابي كميته
  20/12/88 تا1/12/88

  31/1/1389 بروني ارزيابي كميته   تدوين گزارش نهايي ارزيابي بروني-6
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