
1 

 

 

 خبرانهم مرکز ارزیابی کیفیت دااگشنه
 

 
 بسمه تعالی

 

 

       

 3113مهرماه –( 2)شماره 
 

 سخن نخست
 

 5831کیفیت دانشگاه تهران از سال مرکز ارزیابی 
های خود را با هدف یاری دادن به امر ارزیابی و  فعالیت

در راستای . آغاز کرد  ارتقاء کیفیت دانشگاه تهران

یادگیری در -شبکه کیفیت تدریس"تحقق این هدف 
به منظور . تاسیس شد 5831، در سال "دانشگاه تهران

شبکه، نخستین های مرکز و  اطالع رسانی درباره کوشش
در  "خبرنامه مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه"شماره 

 :رجوع شود به. انتشار یافت 5811شهریور ماه 
http://cuqa-learning.ut.ac.ir/file.php/1/khbarname_1_13-6-90.pdf 

اینک دومین شماره خبرنامه مرکز به منظور بازنمایی 

سال  های مرکز و شبکه در ترین فعالیت بخشی از مهم
در این شماره اقدامات . یابد انتشار می 11-15تحصیلی

، اشاعه در زمینه ارزیابی درونی و برونی صورت گرفته

ی اعضا ای های حرفه و توسعه ویژگی کیفیت فرهنگ
های آموزشی و نیز  طریق برگزاری کارگاه از علمی تاهی

 .های پژوهشی در مرکز، ارائه شده است فعالیت

 صفحه  :فهرست مطالب

 2 ارتقاء کیفیت در دانشگاه تهران  و  اصول راهنمای ارزیابی 

 3 های دانشگاهی فراخوان هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام 

 4 های دانشگاهی برگزاری ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام 

 6 های آموزشی گزارشی از فرآیند ارزیابی درونی گروه 

 8 یادگیری -های شبکه کیفیت تدریس رئوس فعالیت 

 99 19-19های آموزشی برگزار شده در سال تحصیلی  کارگاه 

 92 اسامی نمایندگان و کارشناسان جدید شبکه و داکا 

 93 ها دانشکده/ ها های داکا در پردیس فعالیت 

 96 یادگیری -محتوای سایت شبکه کیفیت تدریس و ها معرفی ویژگی 

 98 مرکز  یپژوهشهای  فعالیت 

 91 همکاران خبرنامه شماره 

  91 9319-12برنامه زمان بندی کارگاه های آموزشی 

 29 یادگیری -گام های اساسی برای ارتقاء کیفیت یاددهی 
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 دانشگاه تهران به تصویب رسید در ارتقاء کیفیتو  اصول راهنمای ارزیابی 

 

ارییتتت آ وزووشل تتتلگوآرتتتاو دتتترصه وانوهرو صیتتت وآتتتی وا    تتت ووووووکیفیتتتموزشتتتلی و تتت   وو

ههتتت و ه تتتر وهرووهانشتتت   وانتتتصاووآتتت و اتتتلاوو یشتتت  ووزشتتتلی و تتت   وکشتتتلر وهروهووو.واستتتم

یشیاتتت و تتتروهروهرآتتت ر وارییتتت آ وکیفیتتتموزشتتتلی  وارافتتت  وکیفیتتتموووا تتت   و صهاتتت وکیفیتتتموو

 تتلرانوارییتت آ وکیفیتتموووهروراستتر نونن هیاتت وکتتصهوو صهاتت وکیفیتتم ووووو.وکل تترون تتله واستتموو

ایتتتل وهانشتتت   وکتتت وشصستتتذوسی ستتتمو تتتهارنوارافتتت  وکیفیتتتموهروهانشتتت   وانتتتصاوواستتتم وووووو

و71/30/7037هروس دتتت وشتتتلر ووهروهانشتتت   وانتتتصاووراووووراها تتت نوارییتتت آ وووارافتتت  وکیفیتتتمووو

و:هانش   وانصاووشرعندو د واسموک شصلآ وآ وشلسبوای و.وآ واصلیبورس ند

هتت نوزشلی تت وراوآتت وتتتلروشدتتر صوانبتت ووههتتدوووآصاستت  ووووووووارییتت آ وهرونتت وکیفیتتموهرو تتصو ووو -7

الیووراونرتت یآوزوووونیتت وآتت والستت وآتت وآ ینلرههتت نوایافعتت ووآتت ووادتتدوهتت نوشصآتتل  وا تتداوووووووووووو

و.آصانواراف  وکیفیموآ و  لوزوره

ارییتتت آ وآصونتتت وراوآتتت وارییتتت آ وهرونتتت وه  هاتتت وونرتتت یآوزووراوآتتت وآصن شتتت وهتتت نوهانشتتت   ووووو -2

 .ا فیقوکاد

 .شن رتوه ووون ص والیووآصانواریی آ ووواراف  وا ض وهی تو    والسع وههد -0

 .اریی آ ووواراف  وکیفیمو درو ا س وکادوایواال وه نوشصآل وآ  -4

و

و

و

و

و

و

و

 

هن استکیفیت رهگز تصادفی نیست  .، بلکه هجیتن یک تالش هوشمندا
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 دانشگاهی های نظام در کیفیت ارزیابی همایش هفتمین فراخوان

 

وه تتت یروهفر تتتی وکتتت رز صیا  وهانشتتتکد وه کتتت رنوآتتت وانتتتصاووهانشتتت   وشصکتتت وارییتتت آ وکیفیتتتمو

و.وکتتتصهونلاهتتتدوآص تتت ارو7032وشتتت  وارهیبنشتتتموهروراوهانشتتت  ه وهتتت نونظتتت ووهروکیفیتتتموارییتتت آ 

و دتتموآتت وراونتتلهو روهشتت وهتت نوشف  تت وه تت یر وشرلرهتت نوآتت والستت وآتت والاناتتدوشتت وشاتتداووال تت  

و:ه  یروآ و صحوییصوش وآ  ادونه شرلر.ون  یادوارس  وcuqa_7@ut.acirوا کرصونیک 

و    وزشلی ونظ ووهروهانشبلو هیص وه نوسی سمواریی آ  -7

و    وزشلی وهروهرس وووزشلی  وه نوآصن ش وکیفیمواریی آ  -2

و    وزشلی وهرو ه یصنیو- ههه یو صزیاده نوووشریطواثصآخش واریی آ  -0

و    وزشلی وه نوشلسد وووه وهانش   وکیفیمواریی آ  -4

و    وزشلی وکیفیموآنبلهوهروآصون وووهرون واریی آ ونفر -5

و(Learning Outcomes Program)    ووشلی زوهرو ه یصنیوهسر ورهه نواریی آ  -6

 و    وزشلی وکیفیمواراف  ووواریی آ وهروهانش  ه وشدیصیموووس یش ن وس نر رونفر -1

 

 

 همایش مهم های تاریخ

و7037هنوو03و:شف   وایلوووچکید وارس  وشن م

و7037واسفادو73:وه وشف   وهاورنونر یآوا الو

و7032وارهیبنشمو71:وه  یروآص  ارن

 :ن لهوشصاسع وزنن وآ والاووش وواک ی  واتال  توکدبوآصانوک وه ی وس یم

http://ent.ut.ac.ir ,http://cuqa.ut.ac.ir 

learning.ut.ac.ir-http://cuqa 

و

و

  

mailto:cuqa_7@ut.acir
http://ent.ut.ac.ir/
http://cuqa.ut.ac.ir/
http://cuqa-learning.ut.ac.ir/
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 ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهیبرگزاری 

 

و

و70 ش ی وه  یرواریی آ وکیفیموهرونظ ووه نوهانش  ه وایوتصفوای وشصک وآ وه ک رنوهانشکد وشدیصیموهرو

و.آ ودضلرو روهش صاوووهانش  هی ن وایوسصاسصکشلروآص  ار دوهروا الروا غدیصو(30/32/7037)7037ارهیبنشمو

و: ب رتوآلهندوایو ش ی وه  یرواریی آ وکیفیموهرونظ ووه نوهانش  ه شرلره نوای  و

شلی تتت ونظتتت ووهتتت نوشخر تتت وشلسدتتت وزو/رویکصههتتت نواری تتتی آ وکیفیتتتموهروستتت  وهانشتتت    -7

 زشلی و    

 ف  وکیفیمونظ ووزشلی و    نفرواریی آ وهرون وووآیصون وهروآنبلهوووارا -2

 مونظ ووزشلی و    وواراف  وکیفیوس ی   وا  لنوا رب رساب وهروآنبله -0

 کتتتصهویتتت ه یصنوهرونظتتت ووزشتتتلی ووورویکصههتتت نوارییتتت آ وکیفیتتتموشرتتتیطویتتت ه یصنووو  ووو -4

     

   کصهوشدیصاووهرونظ ووزشلی و    رویکصهه نواریی آ و  -5

نی تتت ووآصرستتت وا بیفتتت ورویکصههتتت نواری تتتی آ وکیفیتتتموهرونظتتت ووزشتتتلی و تتت   ودضتتتلرن و -6

 دضلرنوووا کرصونیک 

و
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آتتصانوارا تت و تتف ه وووآصاتتصووشف  تت و73وهریتت  ر وایوسصاستتصوکشتتلرواعتتداهووو روهشتت وشف  تت وو12ایوشیتت وو

و73نیتتت ووشف  تتت وآتتتصانوچتتت عوهروشب ل تتت وشفتتت التوه تتت یروووو1ه چاتتتی و.وانرختتت  ووو ص تتت و تتتد

 تتدوکتت وهروشب ل تت ویتت هو تتد وآتت وچتت عوووووشف  تت وآتت و اتتلاوو لستترصوایوتتتصفوهیتت توهاوراووآص  یتتد ووووو

آتتت وچتتت عورستتتیدوووهرورویوه تتت یروهروشف  تتت وهتتت نویتتت هو تتتد وچکیتتتد وشب ل تتت وو.ونلاهتتتدورستتتید

وارا تتت وشف  تتت وهتتت نوشرعتتتدهوایوتتتتصفووو.شاتتتداوو تتتصارو ص تتتمو وانریتتت رو تتتصکموکااتتتد  وووو ال تتتوو

 ال تتت وشاتتتدنوآتتت وارییتتت آ وووشصاکتتت وشخر تتت و روهشتتت وووهانشتتت  هی وونشتتت ووههاتتتد ووو روهشتتت صاو 

وکشتتلروکیفیتتموهروزشتتلی و تت   ووهرونتت وووآصونتت ووورونتتدورووآتت ور تتدوارییتت آ وووکیفیتتموهانشتت  ه وووو

 ووو.اسم

اتتلسن وایوشفتت التوووشل تتل  توش تتصحو تتد وشصآتتل وآتت وشدتت  لوووششتتکالتوسیدتتر ووووووووووآختترو  آتتلو

 ستتر وهتت ی وکتت ووونیتت وکارییتت آ وهرونتت وووآصونتت وووووشدتت یلوایوس  تت وهرآتت ر وو.واستتموزشلی تت وایتتصاوو

 تتصکموکااتتد  ووایونفتت  وشخر تت وووو.و تتلهون  یتت ووشتت وهرونظتت ووزشتتلی و تت   وووآتت وانبتت ووارییتت آ ووو

نشتت  هن نوشخر تت وهروایتت وه تت یرودضتتلروی  راتتدوووآتت وابتت ه ونظتتصوآتت ویکتتدی صووونیتت ووووووووووکشتتلروووها

و.آ وا ض نوهیئمو    وانورآطو صهانراد

ایوس  تتت وش   تتتبوش تتتصحو تتتد وهروه تتت یر و تتتصورتوستتت نر روستتت ینوآتتتصانوارافتتت  وکیفیتتتمووووووووو

ا تت   وهروایتت واشتتصوآتت وویتتر وووووالستت وآتت وسابتت وهتت نو لنتت  لوووووو تتصکموکااتتد  وو.وآتتلهوهانشتت  ه 

ووا کیتتدوها تترادوکتت وسنتتموارفتتقوایتت واشتتصونیتت یوآتت واتتال وووووووو تتصورنوهاندتترادو صهاتت وکیفیتتموراوو

وو.کشلرنوش وآ  دهانش  ه وووووکل روهروس  و

هروستت  و تتصو وو صهاتت وکیفیتتمووافلیتتموووو تتدشل تتلگو صهاتت وکیفیتتموا تت ر ووووهروایتت وراآ تت وآتت ووو

انوآنبتتتلهوکیفیتتتموهرواستتتصوآتتت و اتتتلاوویکتتت وایو لاشتتتلواضتتت ی وکااتتتد وشل فیتتتموهرووووزشلی تتت ورا

و.ونظ ووزشلی و    وشلرهوا  ر و صاروهاهندو

آتتت و اتتتلاوورویکتتتصهنوشتتتلثصوهروسنتتتموآنبتتتلهو(وارییتتت آ -نتتتله)ارییتتت آ وهرونتتت آتتت ووهروایتتت وراستتتر  

 صایاتتتدووه چاتتتی  وآتتت و لاشتتتلوآ یهارنتتتد وهرو.ونتتتدا کیتتتدون لهوهرونظتتت ووهانشتتت  ه کتتت رز  وکیفیتتتموو

و.هانر و دهرون وهروهانش  هن نوکشلرو صاریی آ و

هرونتت وهرور تتتر وهتت نوشخر تتت وایوس  تت ور تتتر ووووارییتتت آ وابصآتتت وهتت نوووهرآتت ر وو  تتتصهویهروس دتت وشو

نظتت ش وکتت وهووستترلوووو.وشنادستت وآرتتاو تتدوووآتتصونظتت ووارییتت آ وزشتتلی و تت   وکشتتلروا کیتتدو تتدوووووووو

ایتت  وزووه تت ووارییتت آ وهرونتت وووآصونتت وهدتترادوکتت وه  ناتتدوهوود فتت وشرضتت ی وووآتت وهتت واایتتد وووووووووو

و.روندوآ وتلروشلثصوووک رزو  لوش وکااد د وهروای و
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 5811-15در سال تحصیلی  دانشگاه تهران یند ارزیابی درونی گروه های آموزشیازارشی از فرگ

 

 تتتصو وهتتت نوزشلی تتت وهانشتتت   وانتتتصاووهروستتت  وووورونتتت وهررونتتتدواستتتصانوتتتتصحوهتتت نوارییتتت آ وهووو

 ه تتتر وهرو تتتصهی وهتتت وووهانشتتتکد وهتتت وآتتت وستتتص موستتت  وهتتت نوندتتتبموآتتت وو70و33-37ارصتتتی  و

و.وآیشرصنواهاش وهارهوووهروآصن وایو صو وه نوزشلی  وزغ یوووهروآصن ورووآ و  ی وواسم

و.سدو وییصونش ووههاد وو عیمو ع  واریی آ وهروهانش   وش وآ  د

و

 ارزیابی درونی  فرایند مجریفهرست گروههای آموزشی  (:5)جدول

وا ریخواا  ووو عیمواریی آ وهرون و صو وزشلی  ورهی 

و7017واا  وواریی آ وهرون و نصس ینو7

و7010واا  وواریی آ وهرون ورواوو ا س و2

و7014و اا  وواریی آ وهرونو ی  و   ک و0

و7014واا  وواریی آ وهرون واصویآوووزشلی وکش ورینو4

و7014و اا  وواریی آ وهرونوهاصه نون  یش و5
و7014و اا  وواریی آ وهرونوا رص هوکش ورینو6

و7015واا  وواریی آ وهرون وشدیصیموووآصن ش وری نوزشلی  و1

و7015واا  وواریی آ وهرون وشنادس وزآی رنوووزآ هان و1

و7011واا  وواریی آ وهرون و  دف واع ی ووواصآیمو3

و7013واا  وواریی آ وهرون وا ریخو73

و7013واریی آ وهرون اا  ووو  لوووویا یذوچل وووک غهو77

و7013واا  وواریی آ وهرون وس اوووسصوو ا س و72

و7013واا  وواریی آ وهرون وزآی رنووویهکش و70

و7013واا  وواریی آ وهرون واراب ت تواسر    و74

و7013واا  وواریی آ وهرون و( صهی و  )شدیصیموهو ر وو75

و7013واا  وواریی آ وهرون وان لو ا س و76

و7013واا  وواریی آ وهرون وشنادس ویا یذو71

و7033واا  وواریی آ وهرون واهآی تو  رس و71
و7037واا  وواریی آ وهرون وشدیصیم وآصن ش وری نوووزشلی وشریطوییدمو73
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 مجری فرایند ارزیابی برونیفهرست گروههای آموزشی  (:2)جدول

وا ریخو  ار وا ریخوانب وواریی آ وهرون ون وو صو وزشلی  ورهی 
و7011و7011و  دف واع ی ووواصآیمو7

و7013و7015وشدیصیموووآصن ش وری نوزشلی  و2

و7033و7010ورواوو ا س و0

 

 

 ارزیابی درونی فرایند در حال انجام آموزشی فهرست گروههای : (8)جدول

وا ریخو  ار وا ریخوزغ یواریی آ وهرون ون وو صو وزشلی  ورهی 

و7

و

هانشکد ویآ ووه ووواهآی توا  ش و صوهن نو

ون رس 

وهروهسموا داوو7033

وادوی و یرونلی وشفدش ا و7033واکال لژنوشع  رنوو2

ادوی وشالکوه ووونش ن صه نوشلرهواریی آ وووو7033و ا  ش و صوهن نوهانشکد وک روز صیاو0

وا داووآ واریی آ وهرون 
وا  ش و صوهن نوهانشکد وسغصا ی و4

و

وهروهسموا داوو7037

وهروهسموا داوو7037وا  ش و صوهن نو صهی وهاصه نوییب و5

و

آتتتصواستتت  ونرتتت یآوارییتتت آ وهرونتتت وهرو تتتصو وهتتت نوزشلی تتت ووو ص تتت و تتت ار وزو وارییتتت آ وآصونتتت وو

ودر قالببب منشببور ارزیببابی و ارتقبباء  ستت  وآتتصواستت  ونرتت یآوارییتت آ وآصونتت  ووووو.وانبتت ووشتت و تتلهوو

ن لنتت وایتت واشتتصوراوشتت وووو.وا تتداووآتتصانوآنبتتلهنوانبتت ووشتت و تتهیصهوووووودر دانشببگاه تهببران وکیفیببت

و.الاووهرو صو ورواوو ا س وشالدظ ون له

و

 ردونی    ارزیابی
 آموزش عالی کشور    ارتقاء کیفیت   رد    دااگشنه     اعضای هیات علمی  ربای مشارکت     رویکردی
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 دانشگاه تهرانیادگیری در  -های شبکه کیفیت تدریس رئوس فعالیت

 

 مقدمه

کیفیت این مؤلفه نیز . یادگیری است -های اصلی کیفیت در نظام آموزش عالی، کیفیت فرایند تدریس یکی از مولفه

های روانشناسی یادگیری از رفتارگرائی به  تحول دیدگاه. بستگی به کیفیت یاددهی و کیفیت عملکرد یادگیری دارد

نظری الزم را برای آگاهی مدرس نسبت به انتخاب راهبردهای مناسب در شناخت گرائی و سازاگرائی زیربنای 

 ءاما در عمل، الزم است اعضا. یادگیری و دستیابی به سطح مطلوب یادگیری فراهم کرده است -فرایند یاددهی

ری یادگی -شناسی یادگیری و راهبردهای یاددهی هیأت علمی خود نیز با اصول یادگیری و مفاهیم مربوط به روان

های  های الزم برای همفکری و تعامل اعضاء هیأت علمی با یکدیگر درباره تجربه عالوه بر آن، فرصت. آشنا باشند

از .پذیر گردد همچنین شرایط الزم برای همیاری دانشجویان در یادگیری امکان. موفق در تدریس فراهم شده باشد

گیری  د و احتمال شکست تحصیلی، جمع گریزی و گوشهتوان از موفقیت دانشجویان اطمینان حاصل کر این راه می

 .را در بین دانشجویان کاهش داد

های گسترده علم یادگیری و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش  از طرف دیگر با توجه به پیشرفت

یادگیری  -های آموزشی فعال و برانگیختن یادگیرنده برای تالش بیشتر در فرایند یاددهی عالی، استفاده از روش

در این . ای اعضای هیأت علمی در این زمینه است های حرفه اما این امر مستلزم تقویت توانمندی. تسهیل شده است

تاسیس شبکه کیفیت . راستا، ایجاد نهادی که دستیابی به هدف های فوق را امکان پذیر کند ضرورت یافته است

یادگیری از جمله اقداماتی است که مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران استقرار آن را با توجه به موارد  -تدریس

  .دادت فعالیتهای خود قرار فوق در اولوی

 :قدامات زیر انجام شده استهدف های  یادشده ا در راستای

یااااری رسااااندن باااه رشاااد و توساااعه شایساااتگی هاااای حرفاااه ای اعضاااای هیاااات علمااای دانشاااگاه       -1

 در آموزش عالی یادگیریطراحی تجربه های   کارگاه 11از طریق برگزاری

 دگیری از طریاااق تااادوین و توزیاااع دسااات یاااا -تقویااات و ارتقااااء کیفیااات فعالیااات هاااای تااادریس   -2

 الع دانشجویان و اعضای هیات علمیبرگ های یادگیری عمیق برای اط

ترغیااااب و حمایاااات از شااااکل گیااااری و اسااااتمرار فرآیناااادهای رشااااد حرفااااه ای و تخصصاااای       -3

دسااات انااادکاران توساااعه شایساااتگی هاااای حرفاااه ای اعضاااای هیاااات علمااای در پاااردیس هاااا و        

هاااای ادواری، نورناااال کاااالب و نشسااات هاااای مشاااابه،    دانشاااکده هاااا بااارای برگااازاری نشسااات    

 "داکا "از طریق کمک مالی به برخی از دفاتر
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، از مااادیران گاااروه هاااای آموزشااای  توساااعه توانمنااادی هاااای حرفاااه ای    تااادوین برناماااه ای بااارای  -4

   "تقویت مهارت مدیریت زمان"طریق برگزاری کارگاه هایی مانند 

علااااوم در دانشااااکده ادبیااااات و   "دسااااتیار آموزشاااای "طاااارم آزمایشاااای  اجاااارای همکاااااری در  -5

 انسانی و دانشکده محیط زیست

تقویاااات مهااااارت هااااای نوشااااتاری دانشااااجویان و تاااادوین محورهااااای مااااورد  درباااااره  پاااا وهش -6

بااارای دانشاااجویان دانشاااگاه    مهاااارت هاااای نوشاااتاری  آموزشااای کارگااااه بااارای اجااارای  بحااا  

 تهران

   برخی اعضای هیات علمی و اشاعه آن ها به صورت چندمستند کردن تجربه های موفق تدریس  -1

فایل های (. یادگیری در دانشگاه تهران  -کاغذی و الکترونیکی در سایت شبکه کیفیت تدریس)ای سانهر

 learning.ut.ac.ir-http://cuqa  :فوق الذکر را می توان در سایت شبکه به نشانی زیر دریافت کرد

 اشااااعه فرهنااا    نیاااز  و در زمیناااه ارزیاااابی کیفیااات دانشاااگاهی     کماااک باااه افااازایش آگااااهی     -8

از طریاااق برگااازاری هماااایش هاااای ارزیاااابی   ، یاااادگیری -کیفیااات تااادریسباااا تاکیاااد بر کیفیااات،

ششاااامین همااااایش ارزیااااابی کیفیاااات در  در ایاااان زمینااااه، . کیفیاااات در نظااااام هااااای دانشااااگاهی 

همچناااااین بااااارای برگااااازاری . برگااااازار گردیاااااد در دانشاااااکده مااااادیریت 13/02/1331تااااااری  

هفتماااین هماااایش ارزیاااابی کیفیااات در نظاااام هاااای دانشاااگاهی بااارای ساااال آیناااده برناماااه ریااازی     

 .الزم انجام شده است

از طریاااق اساااتقرار  دانشاااکده هااا /پااردیس هاااا  کمااک باااه نهادینااه کاااردن فرآیناااد ارزیااابی کیفیااات    -3

 (اداک) دفتر ارزیابی کیفیت آموزشی

/ تاااادوین ساااااختار و جایگاااااه تشااااکیالت دفاااااتر ارزیااااابی کیفیاااات آموزشاااای در پااااردیس هااااا    -10

 یادگیری در دانشگاه تهران-تدریس دانشکده ها در شبکه کیفیت

بااارای یاااادگیری -برگااازاری کارگااااه آموزشااای آشااانایی باااا وبگااااه شااابکه کیفیااات تااادریس          -11

 نمایندگان و کارشناسان شبکه

  

http://cuqa-learning.ut.ac.ir/
http://cuqa-learning.ut.ac.ir/
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 5811-15برگزار شده در سال تحصیلی کارگاه های آموزشی 

 

وشصکتت وارییتت آ وکیفیتتموو ع  یتتموهتت ووو تتروهروهتت ی وکتت وهروتتتل وستت  و ه تتر وهروووووووووآتت ر ره

و:انب وو د واسموش والاووآ وشلارهوییصوا  ر وکصه

سنتتتموارافتتت  وشنتتت رتوهتتت نودص تتت وانوشتتتدیصاووو"شتتتدیصیمویشتتت و"ک ر تتت  واو تتتی وآص تتت ارنو .7

هروشصکتتت وارییتتت آ وکیفیتتتموآتتت و تتتصکمواعتتتداهنوایوووووووو33/33/7033هرواتتت ریخوو و تتتصو وهتتتو

 وشعتتت وووووک ر ا ستتت ووشصکتتت وو ور تتتی  تتتصو وهتتت نو تتتصهی وهتتت وووهانشتتتکد وهتتت وووشتتتدیصاو

 .واریی آ وکیفیموهانش   

آتتت وهنبتتت  وآص تتت ارنویتتت یه وو:آص تتت ارنوک ر تتت  وهتتت نوزشلی تتت وتصادتتت وابصآتتت وهتتت نویتتت ه یصن .2

رو ه تتر  وهفتتتموک ر تت  وزشلی تتت وووک ر تت  وزشلی تت وآلستتتی  وشصکتت وارییتتت آ وکیفیتتموهانشتتت   وهوووو

 :هی صوآ و صحوییصوآص  ارو د

 (03/36/7033)وو(و20/36/7033)کر آخ ن وشصک نوهانش   و:وک ر   وهوایهه  2-7

و(21/31/7033) صهی وهانشکد وه نو ا و:وک ر   وسی هه 2-2

و2(32/33/7033)هانشکد وا رص هو:وک ر   وچن رهه و0-2و

وو(31/73/7033)ییب وو صهی وهاصه ن:وک ر   و  ن هه و2-4

و(75/72/7033)وو(و37/72/7033)هانشکد واهآی تووو  لوواند ن و:و  ن هه ک ر   وو2-5

و(30/30/7037)هانشکد واصآیموآدن ووو  لوووری  و:وک ر   وهفده و2-6

و(36/34/7037) صهی و  لووو:وک ر   وهبده و2-1

یتت ه یصن و تت شلوشتتلارهوییتتصووووهتت نووهتت نوتصادتت وابصآتت وووشرتتلروشب دتتاوش تتصحو تتد وهروک ر تت  ووو

و:آله واسم

 هروهروارافتتت  وکیفیتتتمویتتت ه یصنوهانشتتتبلی ووووس ی تتت  وزووووووک ر تتت  وهتتت نوزشلی تتت وونفتتتر

وی ه یصنوهروهانش   وانصاووو- بک وکیفیموادری 

  وو تتتصورتواتتتدوی وتتتتصحوهر وآتتتصانووهروزشتتتلی و تتت   ووویتتت ه یصنو-رویکصههتتت نویتتت ههه

و   کصهوش  ل وهانشبلی وو اراف 

 ارا  وابصآ وه نوشل قوادری وهروهانش   وانصاوو 

 ونیلوآ وابصآ وه نوی ه یصنوشل قووآص صارنواراب  وشلثصوآ وهانشبلی ووآصان

 شلنر وه وهروآنبلهوکیفیموی ه یصننفرواریی آ وشدر صوز 
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الستتتع وویر ینتتت نو"کتتت وهرو تتتصهی و  تتتلووآتتت وو اتتتلاوووک ر تتت  وزشلی تتت ه چاتتتی وهروزنتتتصی وو

وو"(ویتتر واستتتر هاووراها تتت وو-ارافتت  وشن رانتتت نوهتتدایموارصتتتی  ووو)دص تت وانوا ضتتت  وهیتت تو   تتت وو

و:آ وشل ل  ا وچلوآص  ارو د و

 ه یصنوهروهور ویتتتتو-هتتتتدایموارصتتتتی  وهانشتتتتبلی ووآتتتت والستتتت وآتتتت ورویکصههتتتت نویتتتت ههه "و

شتتتلرهوشنتتت رتوهتتت نو" و"شتتتبلی ووووارابتتت  وآتتت وزنتتت وراها تتت ی وووششتتت ور وآتتت وهان" و"ک ر ا ستتت 

نفتتتتروارییتتت آ وشدتتتر صوزشلنرتتتت وهتتت وهروآنبتتتلهوکیفیتتتتموووووو"وو"انرظتتت روایواستتتر هاووراها تتت ووو

و. صهانر و د"ی ه یصنو

و

و-وآص تتت ارنوک ر تتت  وزشلی تتت وز تتتا ی ون  یاتتتد  ووووک ر ا ستتت وو تتتبک وکیفیتتتمواتتتدری وووو .0

یتتت ه یصنوهروزاروشتتت  ووو-یتتت ه یصنوهروهانشتتت   وانتتتصاووآتتت ووآ تتت  و تتتبک وکیفیتتتمواتتتدری ووو

ووهروایتتت وک ر تتت   ون  یاتتتد  ووووک ر ا ستتت وو تتتبک وآتتت ودضتتتلروشدتتتئل و اتتت ووآ تتت  و.و7033

 .روشصک واریی آ وارموزشلی و صارو ص رادک ر ا س ووشصک واریی آ وهونی 
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 ها  و کارشناسان پردیس ها و دانشکده گانداسامی نماین

 در دانشگاه تهران یادگیری -در شبکه کیفیت تدریس

و

و

و

و

 

وک ر ا  وراآطوهانشکد وهرو بک /ن  یاد و صهی وهانشکد / صهی ورهی 

و-وهکرصو بدا ص  وی  ر واآلریر وو7

و   و صسلهووهکرصوسیدویلس ودب ینوکش ورینوووشا آذوتبیع و2

وشر  ووردی ویاه وشناد وسعیدود جواشیا و  لوو0

و یالو یصآ ووهکرصوشر دو کصچ ویاه و ا و4

وشندنوآیصوا وهکرصود یدویارگو  و5

وزاروشصاضلنوهکرصوغالشص  واسالش وهاصه نوییب و6

وشصی وددیای ووهکرصو بدا ردی و فن واهآی تووو  لوواند ن و1

وا ن ور  ویاه وهکرصوای لرورد  ن وا رص هو1

و-وهکرصو   وآی توا نی توووشع رفواسالش و3

و-وهکرصورد  وسلرنواصآیموآدن و73

وشیرصاوا دسی ووهکرصوشاصلروسعفصوآی  لوسغصا ی و77

و-وهکرصوو  ورسر  ودفلقووو  لووسی س و72

ویفلراونلروینوهکرصوسیدوسعیدوشیصیر صوهاش   ک و70

وکر یلووشیدان و لرو ب  وردی  ونراههکرصووروانشا س ووو  لوواصآیر و74

ویغصنونبف وهکرص یلاوکیلاوو ا  ویآ ووه ووواهآی تون رس و75

و-وهکرصورسل وی ه  و  لوواسر    و76

ویهص و  ی نوهکرصو ابصوشر دنوا ی س وک رز صیا و71

وزالس وشیص  رس وهکرصود یدر  وسعفصنوشریطوییدمو71

و درتوا  و بدا  ویاه وهکرصوشندنو  ش وشدیصیمو73

و-وهکرصویلن و کصونلا وش   ع توسن وو23

و-وهکرصوآنصویواسکل  وژ ل ی یکو27

و-وهکرصوغالشردی وری   و ی یکوژ لو-شصک وارفیف توآیل ی  و22

و-و-و صهی وآی وا     وکیرو20
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 دانشکده ها/ در پردیس ها (داکا)دفترهای ارزیابی کیفیت آموزش  عالیت های ف

 

 فنیهای  دانشکده پردیسدفتر ارزیابی کیفیت در   

وآص  ارنوس وک ر   وارمو الاو ونظ ووهانش  ه   وآص  ارنو اب ی وه  یرواریی آ وکیفیموهر تصاد وابصآ و:

ور ر و وه ن وآصن ش  وهرون  واریی آ  و ی یصن وک رزشلین  واراف   وک ر    وزشلی    وهسری راو وک ر    وی ه یصن  ه ن

ن  ه وآ ونفروهانشبلی ووهروو"هسموآصگوو2233شنادس وووشلسد واری ی آ وزشلی وشنادس وایصاو والییذو

وهانشکد وه ووو صو وه هروو"هسری آ وآ وی ه یصنو  یق

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیدفتر ارزیابی کیفیت در 

وو وهانشکد   وهر وهاک  وانداینوه رص وسا  آص  ارنونشدمو    ورا  وآ  ز  نوهکرصووا ض نوهی تو    وهانشکد 

وایب هویشیا وز ا ی وا ض نوهنصفم ی تو    وهانشکد وآ و ع  یموه نوشصک واریی آ وکیفیموایوتصیقوانی ووو 

الییذوآصو لروه نوشصآلت  وایب هووو ع  وس ینوانب  وه نو    وهانشبلی ووآ وشاظلرواع شلو    وآیشرصوآ و

و."ی ه یصنو  یقن  ه وآ ونفروهانشبلی ووهروهسری آ وآ وو" والییذوهسموآصگوه نویکدی ص

 دانشکده محیط زیست فیت در فتر ارزیابی کی

نفتتتدوووآصرستتت وزیشتتتلووهکرتتتصنوآصن شتتت وریتتت نوشرتتتیطوییدتتتم وس تتتذوزورنواتال تتت توشصآتتتل وآتتت ووو

تتتتصحوهر و تتتصو وهتتت نوزشلی تتت وهروهانشتتتکد  و تتت و یتتتصنورونتتتدو صایاتتتدوارییتتت آ وهرو صوهتتت نووووو

زشلی تتت وهانشتتتکد وشنادستتت وشرتتتیطوییدتتتموووشنادستتت وتصادتتت وشرتتتیطوییدتتتم و تتتصکموهروووووو

ن تت ه وآتت ونفتترووو" والییتتذوهستتموآتتصگوهتت نوووو7033هتت نوزشلی تت وهروستت  ووونشدتتموهتت وووک ر تت  ووو

و"ی ه یصنو  یقهانشبلی ووهروهسری آ وآ و

 دانشکده جغرافیافتر ارزیابی کیفیت در د

اشتتتکیلوس دتتت وهتتت نوش ه نتتت وارییتتت آ وهانشتتتکد وشرشتتتکلوایوشعتتت وووزشلی تتت وووارصتتتیالتوووووووووووووووووووو

هانشتتت    ون  یاتتتد و تتتبک وکیفیتتتمووووو اک ی تتت وهانشتتتکد  ون  یاتتتد وهانشتتتکد وهروهیتتت توش یتتت ووووو

اشتتتتکیلوهدتتتر وهتتتت نو تتتبک وکیفیتتتتمووو ویتتتت ه یصنوووک ر تتتا  وهاکتتتت وهروهانشتتتکد ووو-اتتتدری و

 تتتصو وووو تتتصو وسغصا یتتت نواندتتت ن  وسغصا یتتت نوتبیعتتت و:یتتت ه یصنوهروستتت و تتتصو وزشلی تتت و-اتتتدری 

آتتت وهتتت نویتتت ه یصنوهرواتتت ریخووووآص تتت ارنوهه تتتی وک ر تتت  وزشلی تتت وتصادتتت وابصووووکتتت رال صا   و

آص تتت ارنوس دتتت توهرو تتتصو وهتتت نوزشلی تتت وآتتت وشل تتتلگواع شتتتلوا ضتتت نوهیتتت تووووووو و27/30/7033

   تت وآتت وهانشتتبلی ووووهرنلاستتموایواستت ایدو تتیروکدتتلتوآتت وشاظتتلروارا تت وابصآتت وهتت نواتتدری وووووووووو

 وآتتتی وهانشتتتبلی وونویتتت ه یصنو  یتتتقآتتتصگوهتتت والییتتتذوهستتتم وآتتتصانوستتت یصوا ضتتت نوهانشتتتکد و
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ژ لشلر ل تتتلژنوووز وووهلا ا ستتت وآتتت ووووشف یدتتت وا بیفتتت و اتتت وی وووسص صتتتلوهرو ور تتتر وهتتت نوووو

هانشتت   وایوکشتتلروهتت نوشخر تت وآتت وشاظتتلرو تتصاه وکتتصهوویشیاتت وهتت نوآتت ین صنوهرو اتتلاوووووووووووووووو75

نفتتصوایوا ضتت نو تتصو وسغصا یتت نووووو4آتت وه کتت رنوو)سص صتتلوهرو وشرا ستتبوآتت و تتصایطوآتتلش وکشتتلروووووو

توآتتتصو وانیتتت ووواتتتدوی وکتتت رآصگوتتتتصحوهر و تتتصو وهتتت نوزشلی تتت وووهانشتتتکد ووونظتتت رووو(تبیعتتت 

یتتت ه یصنون تتت ه وآتتت ونفتتتروهانشتتتبلی ووهروهستتتری آ وآتتت و" والییتتتذوهستتتموآتتتصگوهتتت نواستتتصانوزو

و"  یق

 پردیس کشاورزیدفتر ارزیابی کیفیت در    

 وآص  ارنو(هرود  واسصا)و7033-37س  واریی آ وهانروزشلنر  ووهرو و(هرد  واسصا) صو وزشلی  وو1اریی آ وهرون و

وهرونصلصواری  و صکموهروس د تو لرانون  یاد  ووی آ وهروشصک واریی آ وکیفیمو صهی س د تووونشدموه 

وادری  وکیفیم وهانش   و- بک  وکیفیم واریی آ  وشصک  وهر وی ه یصن وه ن وآصگ وهسم والییذ ونفرو"  وآ  ن  ه 

و"ی ه یصنو  یقهانشبلی ووهروهسری آ وآ و

و
 دانشکده اقتصاددفتر ارزیابی کیفیت در 

ارییتت آ وهرستت وهانشتتبلی و وآصرستت ورونتتدوارییتت آ وهرونتت و تتصو وهتت نووووووووآصرستت وووابدیتتدونظتتصورونتتدوووو

هروهستتتری آ وآتتت ووهانشتتتبلی وون تتت ه وآتتت ونفتتترو" والییتتتذوهستتتموآتتتصگوهتتت نووزشلی تتت وهانشتتتکد 

و."ی ه یصنو  یق

 ادبیات خارجیزبان ها و  دانشکدهدفتر ارزیابی کیفیت در 

 و32/30/7033یخوآص تتتت ارنونن تتتتی وک ر تتتت  وزشلی تتتت وتصادتتتت وابصآتتتت وهتتتت نویتتتت ه یصنوهرواتتتت رو

نفتترون تت ه وآتت وو"آتتصگووآصرستت ورونتتدوارییتت آ وهرونتت و تتصو وهتت نوزشلی تت وهانشتتکد  والییتتذوهستتموووووو

 وآصرستتت وو تتتعیموتتتتصحوهر ووهانشتتتبلی ووهروهستتتری آ وآتتت ویتتت ه یصنو  یتتتقوشیتتت ووهانشتتتبلی ووووو

و. صو وه نوزشلی  وووا داووآ وانی وووادوی وزو

 پردیس قمدفتر ارزیابی کیفیت در 

 تت وووانیتت وشفتتدش تووووهو رتت و تتصهی وهتتدایمووونظتت رتوآتتصواستتصانوارییتت آ وهرونتت و تتصو وشتتدیصیموووووووو

الیووآتتصانوانبتت ووارییتت آ وآیصونتت وووارا تت ونرتت یآوآتت وهستتموزشتتد وآتت و تتصو وسنتتموانبتت ووایتتالد تووووووووووووو
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الییتتذوهستتموآتتصگوهتت نووووو  والییتتذو تتلحو شتتصه وابصآتت وهتت نوشل تتقواتتدری ووووووالیووهرو   کتتصهوزاتت و

ووو.هروآی وهانشبلی وو"ی ه یصنو  یقن  ه وآ ونفروهانشبلی ووهروهسری آ وآ و"

 دانشکده ادبیات و علوم انسانیفتر ارزیابی کیفیت در د

 تتتصکموهروس دتتت تو تتتلرانوزشلی تتت وهانشتتتکد وووالسیتتت وشتتتدیصاووشررتتتصوو تتتصو وهتتت نوزشلی تتت ووووو

 تتت ارنوک ر تتت  وهتتت نو وآصسنتتتموانبتتت ووارییتتت آ وهرونتتت وووالییتتتذو تتتصووهتتت ووووآصن شتتت وهتتت نوشصآتتتل وو

وییتتذوهستتمول والییتتذو تتلحو شتتصه وابصآتت وهتت نوشل تتقووواووووووزشلی تت وتصادتت وابصآتت وهتت نویتت ه یصنوووو

و"ی ه یصنو  یقن  ه وآ ونفروهانشبلی ووهروهسری آ وآ و"آصگوه نو

و
 دانشکده کارآفرینیدفتر ارزیابی کیفیت در 

ی تت وارییتت آ وهرونتت  وآص تت ارنونشدتتموآتت وا ضتت نوهیتت تو   تت وهرونصتتلصووووووووووک ر تت  وزشلوآص تت ارن

استتترخصاجو تتت ن و تتت وووارافتتت  وکیفیتتتم و تتتصکموهروس دتتت تو تتتلرانوارییتتت آ ون  یاتتتد  وو تتتبک  وو

هتت وآتت وشاظتتلرواتتدوی ونشتت ن صوهتت نوارییتت آ وهرونتت و تتصو وهتت نوزشلی تت وهانشتتکد  وانیتت وآدتتر وووووووووووو

هیتتت تو   تتت وستتتلاو وآصن شتتت وریتتت نووزشلی تتت وسنتتتموارافتتت نوکیفیتتتموزشتتتلی ووو تتتروهروا ضتتت ن

سنتتمواستتتصانوک ر تتت  وهتتت نوزشلی تتت وآصاستتت  وآدتتر وزشلی تتت وانیتتت و تتتد  وآصن شتتت وریتتت نوآتتتصانووو

ن تت ه وو" والییتتذوهستتموآتتصگوهتت نووووو"آصن شتت والستتع و خصتت ووو"اتتدوی ووواستتصانوک ر تت  وزشلی تت وووو

و"ی ه یصنو  یقآ ونفروهانشبلی ووهروهسری آ وآ و

 دفتر ارزیابی کیفیت در پردیس علوم

ارافتت  وشنتت رتووو)و تت وهتت نودص تت وانوا ضتت نوهیئتتمو   تت ووووووآص تت ارنوک ر تت  وزشلی تت والستتع وویرووو

اتتت وایوو21آتتت ودضتتتلرووو6/4/7037هرواتتت ریخو(وویتتتر واستتتر هاووراها تتت وووو-هتتت نوهتتتدایموارصتتتی  وو

وووآ وه ک رنوشصک واریی آ وکیفیموا ض نوهیئمو    وزوو صهی 

و
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در دانشگاه تهران یادگیری -معرفی ویژگی ها و محتوای سایت شبکه کیفیت تدریس  

 

شدتتت  لوآتتت وشاظتتتلرو تتتصهانر وآتتت ووهروهانشتتت   وانتتتصاووویتتت ه یصنو- تتتبک وکیفیتتتمواتتتدری ستتت یمو

یتت ه یصنوکتت ویکتت وایوشل فتت وهتت نوایتت  وکیفیتتموهرونظتت ووزشتتلی و تت   واستتموتصادتت وووووووووو-اتتدری 

و:سنموهسرصس وآ وای وس یموش والانیدوآ وزهر و. واسم د

و.شصاسع ون  یید     learning.ut.ac.ir-http://cuqa و

و
و

و:ه نوس یمو بک وویر  

 فیتتتمو صایاتتتدویهروآتتت ر وکوهیئتتتمو   تتت وآتتت ویکتتتدی صو اع شتتتلوا ضتتت اشکتتت وو تتتهیصوستتت نر و

 ی ه یصن-ادری 

 یتت ه یصنوو-اتتدری ابصآتت وهتت نووهروایتت و تتبک وو  ی وآتت وابصآتت وهتت نوشل تتقواتتدری  ووووز تتا

 و.  آلوهسرصس وهدرادوا ض نوهی تو    وآ ویلرتوشکرل ووواصلیصن

 افلیتتتموالان اتتتدنوهتتت نودص تتت وانوا ضتتت نوهیئتتتمو   تتت وهرویشیاتتت وکتتت رآصهو اتتت ورنوووووووو

 و.ی ه یصن- صایادوادری واتال  تووواراب ت توهر

http://cuqa-learning.ut.ac.ir/
http://cuqa-learning.ut.ac.ir/
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 هتتت وووهانشتتتکد وو/هتتت وارییتتت آ وهرونتتت وهرو تتتصهی و صایاتتتدوانبتتت وورونتتتدوآتتت اشکتتت ووهستتتری آ و

هروایتتت ویشیاتتت وانبتتت روشتتتصابطوآتتت و ع  یتتتموو).ونرتتت یآوزووهروایتتت و تتتبک وششتتت هد وه چاتتتی 

و(.هدرادوهسرصس ه نوانب وو د وهرونصلصواریی آ و  آلو

 شتتصابطوآتت و ع  یتتموهتت نوارافتت  وکیفیتتموهانشتت  ه  وایووووووواشکتت ووهسرصستت وآتت و یاتتکوهتت نووووو

آصاتتتصوواتتتدری وشصکتتت و (O.E.C.D)شتتتدیصیموووسی ستتتمو تتتهارنوزشتتتلی و تتت   ووووووس  تتت 

و-ا ضتتتت نو تتتتبک وزستتتتی ووو (www.pedagogy.ir)هانشتتتت   ووااص تتتتل وستتتت یمو تتتتدا لژنوو

آنتتتتص وآتتتتصهارنوایووووو(APQN)ا ی نلستتتتی وو- و تتتتبک وکیفیتتتتموزستتتتی (APQN)ا ی نلستتتتی و

 .وهروای و یاکوه وهاتال  توشلسل

 یاکوه نوشهکلروهروسدو وییصو نصسمو د واند : 

 
وی ه یصنو- یاکوه نو  آلوهسرصس وهرو بک وکیفیموادری وورهی 

وهانش   وانصاوو7

وشصک واریی آ وهانش   وانصاوو2

و(APQN) بک وکیفیموزسی وا ی نلسی وو0

و(APQN)ا ی نلسی ووو–ا ض نو بک وکیفیموزسی وو4

و(www.pedagogy.ir)وس یمو دا لژنو5

وشصک وادری وآصاصوهانش   ووااص لو6

 (O.E .C .D)شب  وشدیصیموووسی سمو هارنوزشلی و    وو1

ووووووو

آ و صاروهاهوونظصه ووو یشان هوه نونله وا ض نو بک وراوهروسنموو ال  وشاداووآ وشدئ  واراف  کیفیم

و بک وی رنو وا ض نوو.ش ون  یادآنبلهو ع  یموه نوشصابطوآ  وآ  واع شلوآیشرص وآ وشاظلر وای و وآص  الو 

و. صارو ص ر واسموة کیفیتشبکیاران هی تو    وووهانشبلی و و صوو ضلیموهرو

و

http://www.pedagogy.ir/
http://www.pedagogy.ir/
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 مرکز یپژوهش های عالیتف

 نوهتتتک یرتتت و روهشتتت وشصکتتت وارییتتت آ وکیفیتتتموهانشتتت   وآتتت وشاظتتتلرو ا ستتت ی وشدتتت یلوووشل تتتلگوو

 ا ستت و صایاتتدوارییتت آ وهرونتت وووآصونتت ووووو روهشتت وهرآتت ر وکیفیتتمو تتصو وهتت نوزشلی تت وووزستتیبووووووو

و ونخدتتری وس دتت ونتتلهوراوونظتت ووهتت نوهانشتت  ه ووارییتت آ وکیفیتتموو تتروهروهرآتت ر وووونیتت وو  تتصو وهتت و

و.هاهاشکیلوو7033هروشنصوش  و

کیفیتتتموووچنتتت رونفتتتصوایووو وووووک ر ا ستتت وو روهشتتت وشصکتتت وارییتتت آ وعتتتریتتتی وووشایوایتتت وک یرتتت و

وکیفیتتموزشتتلی و تت   وو تتروهروهتت نوشصآتتل وآتت ورونتتدوو عتت  وهروکتت ووهانشتت   وا ضتت نوهیئتتمو   تت و

هرو.وتتتلرو صتت  واشتتکیلوشتت و تتلهووووس دتت توایتت وک یرتت وآتت وووو.اشتتکیلو صهیتتد واستتمووو شتت وآ  تتادو

تتتصح ونفتتدوووآصرستت وشب دتتاو  تتد وانوهروایتت وراآ تت وآتت و تتصحوییتتصوووووووووس دتت تواشتتکیلو تتد  وآتت ووو

و:واسم د و صهانر و

 نطوشش و روهش وشصک واریی آ وکیفیم .7

 دواریی آ وهرون وووارا  وراهک ره نوالیووسنموادصیذوهروای واشص صایاوکالن وروند .2

 تصحونی یساب وشن رتوه نوشدیصیر وشلرهونی یو صو وه نوزشلی   .0

 تصحوزیش یش واریی آ وشدیصیر وکیفیمو صوهن نوزشلی   .4

 ادوی و نصسمو روهروه نوک رآصهنوهرآ ر واریی آ وکیفیموهانش  ه  .5

 ه نوک ر ا س وار دادوی واسر ندارهه نو  ی وون ش و .6

 تصاد وا  لنوش ی نو روهروهروهانش    .1

واندای و یصنوهسر ورهه نوی ه یصنور ر وه نوهانش  ه  .1

 زشلی  ووهسری راوتصح .3

 نوهانشبلی ورافلیموشن رتوه نونل ر وتصاد وا  لی وسنم .73

اتت وکاتتلووستت وتتتصحو روهشتت وهرآتت ر وآصنتت وایوشل تتلگوهتت نو تتلقوانیتت و تتد وووهروهستتمواستتصاوووووووو

 .ش وآ  د

و:ش والاووآ وشلارهوییصوا  ر وکصههی صو روهش وشصابطوایوس   و ع  یموه نو

  ا ض نوهیئمو    وی ه یصنو–ادوی و صسشا ش ونلهاریی آ وادری 

 اراف  وکیفیموهانش  ه وری نوآصن ش و روهرو- یرواسصانوتصح 

 وهاه وهتت ن تتاآو تتصو وزشلی تت وآتت والستت وآتت وووووووشتتدیصیر ارییتت آ واستتصانوتتتصحو تتیرو تتروهروووو

 هانش   وس یش ن وهل شلسلهوهروس ش ن و
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 هتت نوزستتیبو ا ستت ورونتتدوارییتت آ وهرونتت وایوتصیتتقوآصرستت و تت ار وووووووواستتصانوتتتصحو  وهشتت ووو

گبببزارش ":وارتتتمو اتتتلاوو(وشصد تتت واو ووهرو)تتتتصحو روهشتتت وود یتتتلوایتتت وو.هرونتتت وارییتتت آ و

توصببیفی از مسببایو گببروه هببای آموزشببی دانشببگاه تهببران بببر اسبباس گببزارش هببای ارزیببابی           

 .ادوی و د واسم "درونی

 

 :اسامی افرادی که در تدوین این خبرنامه همکاری کرده اند

 کیفیموهانش   شصک واریی آ وهکرصوشر دوهاهر  و ضلوهی تو    و 

    دوی وها   وک ر ا  و روهروشصک واریی آ وکیفیموهانش  

    یهصاو صآ نی و وک ر ا  وشدئل وشصک واریی آ وهانش 

 هانش   وانصاوی نوزشلی  وروار دوآصن ش و ک ر ا سهانشبلنوس یصاو ب  وافص   و 

 شیرصاونلرن وشدئل وه رصووریی وشصک واریی آ وکیفیم 

    صههورسل و درهان وش وایوه ک رنون ن وای  وو  

 

 

 

 

 برنامه زمان بندی کارگاه های آموزشی

 5815-12تحصیلی اول نیمسال 

 تاریخ و محو برگزاری عنوان کارگاه ردیف

 51/7/5815 کارگاه ارزیابی درونی در گروههای آموزشی 5

 مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه

 81/3/5815 کارگاه ارزیابی درونی در گروههای آموزشی 2

 مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه

ویژه ) کارگاه آموزشی طراحی تجربه های یادگیری 8

 (اعضای هیئت علمی

4/51/5815 

 دانشکده علوم اجتماعی

ویژه ) کارگاه آموزشی طراحی تجربه های یادگیری 4

 (اعضای هیئت علمی

55/51/5815 

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

ویژه ) کارگاه آموزشی طراحی تجربه های یادگیری 1

 (اعضای هیئت علمی

5/55/5815 

 پردیس قم
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و

ی ه یصنوک وآ ووسی  وآصن ش وشدیصیموس یش ن وهروو-ا     وهرآ ر وکیفیموادری وونر یآویکوتصحو روهش وآی 

ی ه یصنو-ههدوک وآصانواراف  وکیفیمو صایادوی ههه وانب وو د واسم ونش ووش  (IMHE-OECD)زشلی و    و

 :آ یدوچن ره و  ووآ و صحوییصوراوشلرهونظصو صاروهاه

وی ه یصنوهروهصوشلسد وزشلی و    و-س یش ن وشدئلو وآنبلهوکیفیموادری وایب هوواددوو-7

والسع وویر ین نودص  وانوهی تو    ووواراف  والان ادنوزن و-2

وی ه یصن-آص  ارنوسشالار وزشلی  وووا   نوس ی  وآ وآنرصی وکل شن وهروادری -0

وشل ذواسرخداووزن والس وآ والان ادنوهاوت ب وو ضلیموهروهی تو    وهروادری وهرو-4

ونرص صوآلهس وآصانونلزورنوهروادری ا-5

ووی ه یصن-د  یموایونلزورنوهرو صایادوادری -6

و(Community of practice )ی ه یصن-اشکیلوس   موا کرصونیک وهروادری -1

روایوتصیقوآنبلهوندش توکر آدارن وندش تورای ن)آنبلهوآخشیدووآ وکیفیموابصآ وه نوی ه یصنوهانشبلی و-1

و....(و

وی ه یصنوهرور ر وه نوشخر  وهانش  ه و-س یش نده وووشدیصیمواب ه وابصآ وهروادری و-3

وی ه یصن-ه ووواآرک رو  لوهانشبلی ووهرورا واراف  و صایادوادری واشلیقواال -73

واریی آ وزشلنر وه نوهانشبلی ووووا داووآصانوآنبلهنو   کصهوی ه یصنوزن و-77

وی ه یصنوآ ووسی  وا ض نوهی تو    -ه نوادری واریی آ وابصآ -نلهو-72

وآصن ش و-70 واسصان وو وسنموآنبلهووتصاد  وهانشبلی و وآصانوشش رکموهاهو وندش ت ویاعموو وششرصکوآ  ه ن

وی ه یصنوزن و

وزشلنر  ووآصواس  وهسر ورهه نوی ه یصن  آ یموه نوهانرواریی آ وو-74
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