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 چكيده

  
از ايـن رو فرهنـگ كيفيـت در يـك     . آيد كه هدف آن ارتقاء مستمر كيفيت است اي از فرهنگ سازماني به شمار مي فرهنگ كيفيت زيرمجموعه

 انشگاه در بر دارنده مجموعه باورها، روابط، گرايشها، ارزشها و امور مشتركي است كه اعضاي هيات علمي، مـديريت و سـاير كاركنـان دانشـگاه    د
) ب(فرهنگـي؛  / روانشـناختي ) الف: (فرهنگ كيفيت شامل دو بخش است. رسانند براي بهبهود و تضمين كيفيت فعاليتهاي دانشگاه به انجام مي

همچنـين فراينـدهاي   . توان در سطح فردي وجمعي مورد نظر قرار داد جنبه روانشناختي فرهنگ كيفيت را مي. اي رسمي بهبود كيفيتفراينده
ها، اطالعـات، قضـاوت دربـاره     رسمي كيفيت در بر دارنده فرايند تعريف كيفيت، الگو سازي، تدوين ابزار اندازه گيري و نيز فرايند گردآوري داده

در اين مقاله، ابتدا به مجموعه باورها، ارزشها، گرايشـها، انتظـارات و   . ن گزارش و باالخره اقدام براي بهبودي و تضمين كيفت استكيفيت، تدوي
امور مشتركي كه اعضاي هيات علمي، مديريت و ساير كاركنان يك دانشگاه الزم است نسبت به فرايند بهبود مستمر كيفيـت در يـك دانشـگاه    

سپس ضرورت تعهد اعضاي هيات علمي در قبال دستيابي به كيفيـت در سـطح گروههـاي آموزشـي در فراينـد      . ه خواهد شدسهيم باشند اشار
مديريتي بهبود كيفيت به عنـوان بخـش انكـار ناپـذير فرهنـگ      / سرانجام مولفه ساختاري. ارزيابي دروني و بروني مورد بحث قرار خواهد گرفت

 .سرانجام چگونگي اشاعه فرهنگ كيفيت در دانشگاه مورد توجه قرار خواهد گرفت. كيفيت، مورد تحليل واقع خواهد شد

 
 
 
 

 .فرهنگ كيفيت ،بهبودكيفيت ،ارزيابي مستمر،گروههاي آموزشي،آموزش عالي:  يكليد واژگان
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 مقدمه - 1

  
پـيش در توسـعه    بنيـان ناميـده مـي شـود،بيش از    -در قرن بيسـت ويكم،كـه قـرن دانـش     آموزش عاليموسسه هاي  ها و دانشگاه

ايفـاي نقـش   . اقتصادي و فرهنگي كشورها سـهم بسـزائي دارد  -از اين رو كيفيت آنها در فرايند توسعه اجتماعي.كشورهانقش دارند
اين كـه   توجه به با.نسبت به ارزيابي كيفيت خود را متعهد نمايند هاميسر نخواهد بود مگر آنكه رهبري و مديريت دانشگاهيادشده 
بـراي دسـتيابي بـه    گروههـاي آموزشـي     ارتقاءمسـتمر كيفيـت  ، اسـت  گروههـاي آموزشـي   ها وابسته به كيفيـت دانشگاه كيفيت
 .ارتقاءكيفيت گروههاي آموزشي نيز مستلزم اشاعه فرهنگ كيفيت در سطح دانشـگاه اسـت  .است اولويت برخوردارمطلوب،ازعملكرد

براي  "چگونه فرهنگ كيفيت را در دانشگاه مي توان اشاعه داد؟"ه ك مي شودبر اين اساس، در اين مقاله، به اين سوال پاسخ داده 
هـاي فرهنـگ كيفيـت     سـپس مولفـه  وشود اشاعه آن بيان مـي ضرورت ،فرهنگ كيفيت ضمن تعريف پاسخ دادن به سوال ياد شده،

 مي مورداشاره قرارملياتي عهاي  چالشهاي اشاعه كيفيت، ضرورت تدوين راهبردها، سياستها و برنامه  ،پس از آن. گردد بازنمائي مي
در انجـام ارزيـابي كيفيـت در    و تجربه هـاي كسـب شـده     ،پژوهشي در سطح بين الملليسوابق  بااستناد بهدر انجام اين امر،. گيرد
  .دنموردتحليل قرارمي گير،اطالعات پژوهشي عرضه مي شودو ايران

    
از طريق اشاعه فرهنگ كيفيت مي توان ارتقا مسـتمر كيفيـت    .آيد به شمار ميفرهنگ كيفيت زيرمجموعه اي از فرهنگ سازماني 

در  .)1386 ،مقيمـي  (توان انواع گوناگوني را مورد نظـر قـرار داد    ميعلي االصول براي فرهنگ سازماني . دانشگاهي را ميسر ساخت
كنان يك دانشگاه يا موسسه ها و هنجارهاي مشتركي است كه ميان هيات علمي و ساير كار مفروضه ازفرهنگ سازمانياينجا منظور

  .كند را از ساير دانشگاهها و موسسه ها متمايز مي دانشگاه به طوري كه آن آموزش عالي وجود دارد
   
رضـايت   ،ها، تطابق با اسـتاندارد هامتناسب با هدفاز جمله  ،عرضه كرد مي توانتعريف هاي گوناگوني را از طرف ديگر، براي كيفيت 

تشـكيل   دولت و كارفرمايان  والدين ،  دانشجويان بلكه هيات علمي،اما در آموزش عالي، مشتريان را نه تنها  .مشتريان، تعالي و غيره
قـرار   نهادهاي ارزيـابي آمـوزش عـالي    مورد استفاده ، دو تعريف درباره كيفيت آموزش عالي به شرح زيراين نكته به رغم. دهند مي
  .)59، ص 1389بازرگان، (  يا انتظارات تطابق با هدفها) تعيين شده ؛ ب استانداردهاي از پيشبا تطابق) الف: گيرد مي

امـا  . تاكنون بدست داده نشده اسـت  ييادآوري شود كه براي آموزش عالي استانداردهاي جهان، الزم است )الف(در رابطه با تعريف 
ايـن اسـتانداردها بـر حسـب     . زش عـالي دارنـد  اي ديرينه در تعريف استانداردهايي بـراي آمـو   نظامهاي دانشگاهي در امريكا سابقه

كننـده  در امريكا تعداد قابل مالحظه اي نهـاد ارزيـابي    .)1383بازرگان،(نهادهاي ارزيابي كننده آموزش عالي نسبتا متفاوت هستند
ت مـيالدي هشـ   2003براي مثـال،در سـال  .وجود دارد آموزش عالي، برحسب منطقه جغرافيائي و نيز برحسب رشته هاي تخصصي

سازمان اعتبارسنجي منطقه اي،يازده انجمن يا شوراي ملي اعتبار سنجي تخصصي وبيش ازشصت  سـازمان تخصصـي وحرفـه اي    
 از ايـن رو، ).CHEA,2003(براي ارزيابي واعتبارسنجي گروههاي آموزشي در امريكا وجـود داشـت  )ABET1مانند (اعتبارسنجي 

  .هستندمتفاوت  ،نهاد ارزيابي كننده برحسب هدف در امريكا، استانداردهاي آموزش عالي
در  فادهتاسـ  جهـت  در دهه گذشته استانداردهائي براي سنجش كيفيت آموزش عالينيزجامعه كشورهاي اروپائي عالوه بر امريكا،  

بـراي آمـوزش عـالي        يئكشـورها اسـتانداردها  اغب از آنجا كه در،بنابراين  .) ENQA,2009(است كشورهاي عضو تعريف كرده
) ب(بـا توجـه بـه تعريـف      ،لـذا . باشـد  ميسر نمي "معموال براي سنجش كيفيت آموزش عالي) الف(ود ندارد، استفاده از تعريف وج
  .توان كيفيت آموزش عالي را مورد سنجش قرار داد مي

هنجارهـا و   هـا، ارزشـها،   مفروضـه   تـوان فرهنـگ كيفيـت در دانشـگاه را مجموعـه      حال با توجه به تعريف ياد شده از كيفيت، مـي 
  .دستيابي به آنها تلقي كرد چگونگيو) يا انتظارات(هاي هيات علمي و ساير كاركنان دانشگاه نسبت به هدفها  باورداشت

  
 هاي فرهنگ كيفيت مولفه - 2

مشـخص تشـكيل   فرهنـگ كيفيـت از دو عنصـر    ) EUA, 2006(براساس پژوهشي كه انجمن دانشگاههاي اروپا انجام داده است 
باورداشتها، انتظـارات و تعهـد افـراد نسـبت بـه كيفيـت         نصر فرهنگي و روانشناختي كه از طريق ارزشهاي مشترك،ع) 1: (شود مي

  طور همان. سازد عنصر ساختاري و مديريتي  كه فرايندهاي معين رابراي انجام ارزيابي و بهبود كيفيت مهيا مي) 2(گيرد؛  شكل مي
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ه هاي شناختي و عـاطفي اعضـاي هيـات علمـي و     نبي مربوط به جختهنگي و روانشناشود، عنصر فر كه در اين تعريف مالحظه مي

بـر   .باشـد  ساختار سازماني و فرايند رهبري و مديريت دانشـگاه مـرتبط مـي    اب عنصر دومدر حالي كه . ساير كاركنان دانشگاه است
  .لفه يادشده بازنمائي كرددو مو توجه بهفرهنگ كيفيت در هر دانشگاه را بااساس اين تعريف مي توان وضعيت 

عنصر سـاختاري   به منظوراستحكامرا تقويت كرد و وجمعي ، براي تقويت عنصر فرهنگي و روانشناختي بايد يادگيري فرديوانگهي
توان فرهنگ كيفيـت در   يادگيري فردي وجمعي مياز طريق ، ازايـن رو .و مديريتي بايد به تقويت يادگيري سازماني پرداخت

  .ويت كرددانشگاه را تق
اشـتياق افـراد بـراي يـادگيري مـداوم؛       )1) : (1389  مشـايخي، (تسهيل يادگيري جمعي مسـتلزم توجـه بـه عوامـل زيـر اسـت        
) 6(مهارت گفت و گـو؛ و  ) 5(هاي ذهني؛  مدلمديريت مهارت ) 4(درك آرمان مشترك ؛ ) 3(؛ مهارتهاي فردي جهت يادگيري)2(

  ).كر سيستميكتف(جامع نگري نسبت به امور دانشگاه 
سيسـتم   وم تقويـت كـرد كـه   مـدا و ساير كاركنان را به يـادگيري  علمي توان اشتياق اعضاي هيات  در سطح دانشگاه درصورتي مي

درك افـراد از آرمـان مشـترك راتقويـت      فراينداز طريق اين سيستم مي توان .مديريت منابع انساني از كيفيت الزم برخوردار باشد
عـالوه بـرآن، مـي    .كوشش و تالش بيشتر براي دستيابي به عملكردمطلوب گروههاي آموزشي را فراهم آورد كرد وانگيزه الزم براي

البته الزم بـه ذكـر اسـت    .دنها ارج ي جمعيتالشگربه  يفيت گروههاي آموزشيك تالش جمعي در راه بهبودقدرشناسي از  توان با
  نمايـان نكنـد،  ميـان افـراد تالشـگر وغيـر تالشـگر را      دانشگاه،تمايز نانو نيز ساير كارك،سيستم ترفيع و ارتقاء هيات علمي  كه اگر

  .دار خواهد بود فرهنگ كيفيت خدشه
همچنين آنان را براي درك . مهارتهاي فردي براي يادگيري بايد افراد را به هدفگذاري براي تالشهاي مورد نظر تشويق نموددرباره 

هاي گـروه  در مسير تالش براي حركت از وضعيت موجود به سوي تحقـق هـدف   درست از وضعيت موجود ياري داد و سپس آنان را
درباره درك افراد از آرمان مشترك دانشگاه، بايد به اين نكته اشـاره نمـود كـه،    . ياري داد آموزشي،درقالب رسالت و آرمان دانشگاه،

 آنتاكيـد  ميزانو هر دانشگاه اما آرمانيكسان هستند،    )صصيپژوهش و عرضه خدمات تخ،آموزش(هادانشگاه هايهرچند كاركرد
از اين ديـدگاه  . تاكيديادشده نمايانگر دسته اي است كه دانشگاه به آن تعلق دارد.تواند متفاوت باشد مي هابر هر يك از اين كاركرد

سـتاري  ايـن سـه دسـته بـر پيو    .،مليفـوبين المللـي  )اسـتاني (محلـي :،مي توان دانشگاههاي يك كشور را به سه دسته تقسـيم كـرد  
  .نمايش داده شده است)1(درشكل

  
  
  
   

  
  

  آموزش    عرضه خدمات تخصصي      پژوهش          
                       

  
  پيوستارتاكيد بر كاركردهاي دانشگاه ):1(شكل
  )بين المللي ملي و لي به سوي دانشگاهمحازدانشگاه (        

  
 
 

  
  

 دانشگاه بين المللی

  
  

 دانشگاه بين المللی
  

دانشگاه محلی 
  )نی استا(
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ودرانجام پژوهش،نوآوري وتوليددانش سهم كمتـري  (بيشتر بر آموزش تاكيد داشته باشدبه عبارت ديگر،هرچه فعاليت يك دانشگاه 
باشناسـائي نيازهـاي جامعـه     هادانشـگاه اين دسـته از  البتـه، .تلقـي مـي شـود   "دانشـگاه محلـي  "،آن دانشگاه به عنوان)داشته باشد

بـه عبـارت ديگر،يـك    .بپيونـدد )ملي(ي كشوريوبرآوردن آنها،مي توانند به دسته دانشگاهها)ياستاني وسپس نيازهاي كشور(محلي
 منطقه جغرافيائياز با شناسائي و عرضه خدمات تخصصي به جامعه زير پوشش  ،برنامه هاي آموزشي بردانشگاه محلي، ضمن تاكيد

لمللي ،شك نيست كه دانشگاه بين اماا.فراتر رود وبه دانشگاه كشوري تبديل شودمي تواند )وسپس كشوري استانيازمحلي به (خود
درمرزهـاي دانـش و    در چنين دانشگاهي سهم اصلي كوششهاي اعضاي هيات علمي به انجـام پـژوهش بـه    .ويژگيهاي خود را دارد

به طوري كه يافته هاي علمي حاصل از پژوهشها به عنوان سـهمي در پيشـبرد رشـته    .باالترين سطح رشته هاي علمي مربوط است
  . علمي مربوط تلقي مي شود

   
ملـي يـا     المللـي ،  را تعريف كنند و تاكيد را در سطح بين آرمان خودها  در هريك از اين جنبهتوانند  ديگر دانشگاهها ميبه عبارت 

يابي بـه چنـين آرمـاني الزم اسـت درك مشـترك از ايـن آرمـان در ميـان اعضـاي هيـات علمـي و            بـراي دسـت  .استاني قرار دهند
  . سايركاركنان و نيز دانشجويان بوجود آيد

بازرگان و (در دانشگاه تهران انجام شد 1381، پژوهشي در سالي شناسائي آرمان دانشگاه تهران از نظر اعضاي هيات علميدرراستا
ايـن دانشـگاه بايـد     مهمترين آرمـان  اي كه سه جنبهكه به نظر اعضاي هيات علمي    نشان دادنتايج اين پژوهش .)1382حسيني،

شك نيست كـه  .استرشد شحصيت دانشجويان )3(پرورش تفكر انتقادي ،و)2(و كاربرد دانش ، توليد)1(تلقي شود به ترتيب شامل 
اندركاران دانشگاه، اعم از هيات علمي، مديران، ساير كاركنـان   ميان كليه دستياد شده باور داشت براي اشاعه فرهنگ كيفيت بايد 

  .انجام اين مهم مستلزم يادگيري جمعي است.بوجود آيدو دانشجويان به عنوان آرمان مشترك قلمداد شود و به آن دلبستگي 
توجـه   نيـز  افـراد  مهارت مديريت الگوهاي ذهنـي نسبت به تقويت الزم است   در تسهيل يادگيري جمعي، عالوه بر نكات يادشده ، 

معموال اين تصـوير  . ، تصويري است كه فرد از دنياي بيرون از ذهن دارد منظور از الگوهاي ذهني) . 51، ص 1389مشايخي، (نمود
از ،و نزديكتر نمـودن آنهـا بـه واقعيـت     ،اين الگوهاي ذهني برمهارت مديريت بنابراين . باشد در ذهن افراد يك دانشگاه يكسان نمي

   گفت و گومهارتهاي تقويـت  همچنين  درفراينديادشده،.جمله چالشهائي است كه بايد در اشاعه فرهنگ كيفيت به آن توجه نمود
بحث تفصيلي در اين باره را به فرصتي ديگر موكول مـي  .ضرورت دارد ونيز جامع نگري دانشگاهمديران  و اي هيات علميميان اعض

  .  نمائيم
  
  كيفيت در دانشگاه چالشها و چگونگي اشاعه فرهنگ -3

تدوين راهبرد اشاعه ) 1: ( (EAU, 2006)چهار جنبه مهم به شرح زير وجود دارد  كيفيت در دانشگاهها در فرايند اشاعه فرهنگ
بازخورد دادن ) 4(؛ هيات علمياعضاي درگير نمودن متعهد كردن و ) 3(رهبري براي اشاعه فرهنگ كيفيت ؛ ) 2(فرهنگ كيفيت؛ 

. كنـد  ميدر اين راستا، تدوين برنامه استراتژيك دانشگاه،نقش موثري ايفـا . نسبت به ارتقا كيفيت دانشگاهي اعضاي هيات علميبه 
 در اين باره دارند، تدوين و اجراي برنامـه اسـتراتژيك گروههـاي آموزشـي    هاي آموزشي نقش اساسي  از آنجا كه گروه ،آن عالوه بر

  .است گامي مهم در فرايند اشاعه فرهنگ كيفيت در دانشگاهنيز
ــ بـــــــــــــين پژوهشـــــــــــــهاي ــان مـــــــــــــي يالمللـــــــــــ ــده و ملـــــــــــــي نشـــــــــــ    دنـــــــــــ

كه از طريق انجام ارزيابي دروني و سـپس   )Bazargan, 2007; Loukkola& Zhang ;2010 ,  1386بازرگان و همكاران، (
و زمينـه الزم را بـراي   اشـاعه داد   فرهنگي  –توان فرهنگ كيفيت را در بعد شناختي مي) 1389بازرگان و اسحاقي، (ارزيابي بروني 

توانند رسالت، ماموريت  وني ميهاي آموزشي با انجام ارزيابي در اين امر بدان جهت است كه گروه. تقويت بعد ساختاري فراهم آورد
قـرار دهنـد و سـپس بـر اسـاس نتـايج ارزيـابي درونـي بـه تهيـه برنامـه            و هدفهاي خود را در راستاي رسالت و ماموريت دانشگاه 

البته، شك نيست كه الزمه اين امر، در دسترس داشتن برنامـه اسـتراتژيك دانشـگاه    . خود بپردازندارتقاء عملكرد  براياستراتژيك 
  .دهد به تدوين استراتژي فرهنگ كيفيت در دانشگاه ياري مي برنامهاين . تاس
 ارتبـاط دانشـگاه   متـاثراز )ب(مرتبط با ماموريـت دانشـگاه؛   ) الف: (بايد داراي مشخصات زير باشد اشاعه فرهنگ كيفيت استراتژي 
طه اين ويژگيها با فعاليتهاي دانشگاه را بازنمائي بانمايان كند و رويژگيهاي دانشگاه را ) ج(؛ باشدمحيط جغرافيائي زير پوشش آن با

  .)EUA,2010(كند
بندي براي اجراي اين  در فرايند تدوين استراتژي براي اشاعه فرهنگ كيفيت ، بايد اقدامات مورد نظر را فهرست كرد و برنامه زمان

دانشـگاه و درك مشـترك    ك بـراي فعاليتهـاي  طور كه قبال اشاره شد ، در اين بـاره، آرمـان مشـتر    همان. اقدامات را مشخص نمود
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 ٥

دانشگاه، ترغيب اعضاي هيات علمي به تـدوين  براي ايجاد درك مشترك از آرمان . اعضاي هيات علمي از اين آرمانها ضروري است
، چنانچـه برنامـه   از ايـن رو . توانـد راهگشـا باشـد    برنامه استراتژيك فردي براي آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصـي مـي  

هاي  قرار داده شود تا با توجه به آن برنامه ه شده باشد و در اختيار كليه اعضاي هيات علمي يستراتژيك دانشگاه تها
و كيفيـت كوششـهاي    توان نسبت به درك آرمان مشترك گامي مهـم برداشـت   استراتژيك فردي را تهيه كنند، مي

گيـري آموزشـي، پژوهشـي و عرضـه خـدمات تخصصـي        جهت ، از اين طريقبدين سان.دانشگاه را به طور مستمرارتقاءبحشيد
  .يابند خود را متعهد مينيزشود،بلكه اعضاي هيات علمي نسبت به تحقق آن  دانشگاه نه تنها آشكار مي

  
توان به ايجـاد يـا تقويـت     از اين جمله مي. اشاعه فرهنگ كيفيت وجود داردبه رغم نكات يادشده، چالشهائي براي اجراي استراتژي 

البته الزم به يـادآوري اسـت كـه    . اشاره كرد مناسب جهت برنامه ريزي و اجراي ارزيابي مستمر كيفيت در دانشگاه سازمانيتارساخ
بلكه از طريق اين ساختار اجراي ارزيابي دروني و برونـي  . منجر شود كيفيت فرايند ارزيابي اداري كردنايجاد اين ساختار نبايد به 

  .كرد و دلبستگي اعضاي هيات علمي نسبت به آن را ميسر نمودگروههاي آموزشي را تسهيل 
  
  
  
  گيري نتيجه -4

سـازماني  فردي و بنيان ، آموزش عالي براي توليد دانش ، ظرفيت سازي براي يادگيري-به عنوان قرن دانش  ،در قرن بيست و يكم 
زش عالي در توسعه كشورها نقشي بسـيار مهمتـر از   آموي موسسه ها در اين راستا ، دانشگاهها و. از اهميت بسزائي برخوردار است

. رود هاي اصلي كشورها بشمار مـي  بدين جهت است كه كيفيت دانشگاهي در قرن بيست و يكم يكي از دغدغه. بايدايفاكنندگذشته
فرهنگـي و  -دستيابي به كيفيـت مسـتمر فعاليتهـاي دانشـگاهي مسـتلزم اشـاعه ايـن فرهنـگ از طريـق تقويـت ابعـاد شـناختي            

انجـام ايـن   .دارد ضـرورت  دانشـگاه  تدوين برنامه استراتژيك راستا،در اين . استپذير موجودامكانساختار سازماني  ايجادياتقويتنيز
 ارزيـابي  اجراي.،فراهم مي كنداز طريق ارزيابي دروني و بروني  هاي آموزشي را،تدوين برنامه استراتژيك گروه مهم،زمينه الزم براي

البته شك نيسـت  . كند  تدوين برنامه استراتژيك هر گروه آموزشي فراهم  ميبراي  را مقدمات امر ،آموزشي  در سطح گروهمستمر، 
 انديشهازالبتـه، .بندي براي اجراي آن فراهم آيد كه در سطح دانشگاه ، بايد راهبرد اشاعه فرهنگ كيفيت تدوين شود و برنامه زمان

انديشه  بياناين تعهدبا . مستلزم متعهد بودن مديريت دانشگاه نسنت كيفيت استفاصله اي وجود دارد كه كوتاه كردن آن  تاعمل
  .اما، بدنبال آن بايد در كردار واقدامات مديريت دانشگاهي تبلور يابد.بهبود كيفيت دانشگاهي تقويت مي شود

    
ايجـاد  ه ، به عنوان نماد آموزش عالي كشورب دانشگاه تهراندر راستاي از انديشه به عمل در آوردن فرايند ارزيابي مستمر كيفيت ،  

از . قدمهاي اوليه را براي اشاعه فرهنگ كيفيت در دانشگاه برداشته است غالوه برآن،.اقدام كرده است مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه
هـاي   آموزشي، برنامـه هاي  دورههاي آموزشي را در سطح  توان توجه به عملكرد گروه جمله راهبردهاي مورد نظر در اين دانشگاه مي

 .مـورد نظـر قـرار داد    پژوهشي و خدمات تخصصي و نيز عملكرد اعضاي هيات علمي از نظر كيفيت تدريس و يادگيري دانشجويان 
برگـزاري   برنامه ريزي براي تقويت شايستگيهاي حرفه اي اعضاي هيات علمـي از طزيـق  ،يادگيري-شبكه كيفيت تدريسايجاد 

دانشـجويان ،ازجملـه اقـداماتي اسـت كـه       ونيزكوشش براي ارتقاي عملكرديـاددگيري اي يادگيري ه كارگاههاي طراحي تجربه
اشاره به اين نكته نيز ضرورت دارد كه   اين دانشگاه با بـيش  .در دانشگاه تهران به انجام رسيده استاشاعه فرهنگ كيفيت ازطريق 

لـذا،در راسـتاي عـدم تمركـز كوششـهاي مربـوط بـه بهبـود         .گسترده اسـت  "گروه آموزشي از نظر رشته هاي علمي نسبتا120از 
هاي دانشگاه تهران دفتر ارزيابي كيفيت آموزش ،وابسـته بـه مركـز ارزيـابي كيفيـت       دانشكدهويا كيفيت،در بيش از بيست پرديس

عـالوه  .كننـد  يادگيري در دانشگاه تهران عمل مـي -اين دفاتر به عنوان پيوندهاي شبكه كيفيت تدريس.دانشگاه تاسيس شده است
بـا توجـه   .برآن مجموعه وظايف ديگري در ارتقاءكيفيت گروههاي آموزشي براي دستيابي به عملكرد مطلوب بر عهده آنها مي باشد

به مطالب يادشده، مي توان انتظار داشت كه از طريق اشاعه فزهنگ كيفيت ،امربهبود كيفيت به يـك دغدغـه همگـاني در سـطح     
     .در آيد-اعم ازمديران، اعضاي هيات علمي،كاركنان اداري و پشتيباني ونيز دانشجويان-دانشگاه براي كليه اعضاء
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