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    سخن آغازين -1
 $م 35او34 2ن و 0/د  .

: اين ابعاد شامل موارد زير است. اي است كيفيت دانشگاهي پديده اي است كه ارتقاء آن مستلزم تالش در ابعاد چندگانه

ياستگذاري، ساختارسازي، اشاعه فرهنگ كيفيت، كوشش جهت تقويت نگرش هيات رئيسه نسبت به تحقيق و توسعه، س

به منظور بازنمائي كوششهاي انجام شده در دو  .اعضاي هيات علمي به امر كيفيت (Ownership)كيفيت و دلبستگي 

در اين يادداشت سعي شده  ،ندهه گذشته در سطح نظام آموزش عالي در چهارچوب مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهرا

را در قالب مولفه هاي ياد شده به اختصار مورد نظر 1392تا  1371است تا تالش هاي انجام شده در فاصله سال هاي 

 . قرار داده و نقش مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران در اين راستا بيان شود

ه هميشه نتيجه يك تالش هوشمندانه كيفيت هرگز تصادفي نيست بلك ": اي است مبرهن كه اين گفته

از اين رو، تالش براي ارتقاء كيفيت دانشگاهي نيز مستلزم حركت نظام يافته با استفاده از برنامه ريزي، . "است

به تربيت نيروي انساني پرداخته مي شد،  بايدبراي اين منظور . سازماندهي، هدايت و رهبري و نظارت و ارزيابي بوده است

 .اني مناسب ايجاد مي گرديد و فرهنگ كيفيت اشاعه داده مي شدساختار سازم

در جهت تربيت نيروي انساني مورد نياز ارزيابي كيفيت، با ابتكار عمل يكي از اعضاي هيات علمي دانشكده روان  

به منظور تربيت ( ، طرح تاسيس دوره كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي1371شناسي و علوم تربيتي در سال 

تدوين شد و پس از ) ناسان توانمند در موضوعات اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي، روش تحقيق و آمار آموزشيكارش

و سپس با پيگيري مرحله  پيگيري مراحل اوليه، تصويب آن در سطح دانشكده و نيز در سطح دانشگاه تهران انجام گرفت

. سترش آموزش عالي كشور، تاسيس آن به تصويب رسيدبه مرحله در شوراي برنامه ريزي آموزش عالي و نيز شوراي گ

خورشيدي براي اولين بار در آموزش عالي كشور در  1375اولين دسته از دانشجويان رشته تحقيقات آموزشي در سال 

به منظور تضمين كيفيت دوره كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي، عضو هيات علمي ياد . دانشگاه تهران ثبت نام كردند

در نتيجه بسياري از دانشجويان اين رشته، موضوع پايان . سرپرستي دوره را بر عهده گرفت) نويسنده اين سطور( شده 

نامه هاي خود را درباره تحقيق و توسعه ارزيابي آموزشي در آموزش عالي، كيفيت آموزش عالي در ايران و  مسايل مرتبط 

عالوه بر آن، اغلب دانش آموختگان اين رشته در . موخته شدندبه بعد دانش آ 1377با آن انتخاب كردند و در سالهاي 

دوره دكتري رشته هاي مرتبط، ادامه تحصيل داده و در حال حاضر به عنوان عضو هيات علمي در راستاي ياري دادن به 

 . ارزشيابي و بهبود كيفيت آموزشي به طور عام و كيفيت آموزش عالي به طور خاص مشغول به كار شده اند

زمان با كوشش ياد شده، طرح ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي در نظام آموزش پزشكي، به وسيله عضو هيات هم

پژوهش با همكاري  -علمي ياد شده، تدوين شد و در چهار گروه آموزشي در دانشگاه هاي علوم پزشكي به صورت پيش 

يباني دفتر نظارت و ارزيابي وزارت بهداشت، درمان گروهي از اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي و نيز با پشت
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اغلب دانشگاههاي علوم  1377و  1376موفقيت اين طرح چنان بود كه در سال هاي . و آموزش پزشكي به اجرا درآمد

 . پزشكي نسبت به  اجراي اين طرح براي ارزيابي كيفيت گروههاي آموزشي برانگيخته شدند

وره كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي باعث شد مسايل مربوط به ارزيابي و بهبود همان طور كه اشاره شد، تاسيس د

در پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد و كيفيت آموزش عالي به عنوان موقعيت هاي پژوهشي در كالس هاي درس 

در نتيجه . پزشكي بوداين امر همزمان با اجراي طرح ارزيابي دروني در گروه هاي آموزش . تحقيقات آموزشي مطرح شود

برخي دانشجويان عالقه مند و توانمند، موضوع پايان نامه تحصيلي كارشناسي ارشد خود را به عنوان بخشي از يك طرح 

 . كالن پژوهشي درباره تدوين الگوي بومي ارزيابي كيفيت دانشگاهي تدوين و اجرا كردند

به اجرا درآمد و  1383سطور تدوين شده بود، در سال طرح تحقيق كالن ياد شده كه از محل گرانت نويسنده اين 

بدين سان، الگوي بومي ارزيابي كيفيت گروههاي آموزشي تدوين . نتايج آن در همايش هاي ملي و بين المللي عرضه شد

         بر اين اساس؛ براي ارزيابي كيفيت  . ارزيابي دروني و ارزيابي بروني كيفيت است: اين الگو متشكل از دو جزء. شد

 : گروه هاي آموزشي، وضعيت موجود و مطلوب هفت عامل به شرح زير ارزيابي مي شود

 هدف، سازمان و تشكيالت گروه آموزشي، ) 1(

 هيات علمي) 2(

 دانشجويان) 3(

 يادگيري- راهبردهاي ياددهي) 4(

 دوره هاي آموزشي) 5(

 امكانات و تجهيزات ) 6(

 دانش آموختگان) 7(

شي كه در انجام ارزيابي دروني در دانشگاه تهران، نقش پيشقراول را ايفا كرد، گروه ترويج و آموزش اولين گروه آموز

گزارش نهايي ارزيابي را  1377به اجراي ارزيابي دروني پرداخته بود، در سال  1376اين گروه كه درسال . كشاورزي است

 .تدوين و عرضه كرد

نامه ريزي پنج ساله توسعه كشور و نيز برنامه توسعه بخش آموزش عالي در ادامه كوشش هاي ياد شده، در فرايند بر

در بودجه وزارت علوم،  "ارزيابي و بهبود كيفيت آموزش عالي "، يك رديف اعتباري مجزا جهت انجام)1379- 1383(

ش آموزش وظيفه هزينه كردن بودجه ياد شده از طرف وزارت متبوع به سازمان سنج. تحقيقات و فناوري گنجانده شد

در اين راستا، براي جلب توجه دانشگاه هاي زيرپوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دي ماه . كشور واگذار شد

، در گردهم آيي معاونان آموزشي دانشگاه هاي كشور، در بندرعباس، موضوع ارتقاء كيفيت گروه هاي آموزشي 1379

ئي وزارت علوم، ادر اين گردهم. گروههاي آموزشي مطرح شدمطرح گرديد و ضرورت انجام ارزيابي دروني كيفيت 
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تحقيقات و فناوري بر ارزيابي كيفيت در دانشگاه ها تاكيد نمود و از معاونان دانشگاه ها درخواست شد كه نسبت به انجام 

 . اين امر كوشش الزم را به عمل آورند

ور براي ارزيابي و ارتقاء كيفيت آموزش عالي، عضو به منظور تخصيص بودجه منظور شده در برنامه پنجساله توسعه كش

هيات علمي ياد شده با سازمان سنجش آموزش كشور براي برگزاري كارگاههاي آموزشي در دانشگاه هاي مختلف 

 . همكاري به عمل آورد و آنان را ترغيب نمود تا به انجام ارزيابي دروني بپردازند

جش آموزش كشور از طريق مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و خوشبختانه طي يك دهه گذشته ، سازمان سن

. موزشي را به انجام اين امر تشويق نموده است گروه آ 950بيش از ) 1392آذرماه (تضمين كيفيت آموزش عالي، تا كنون 

قه مند به ارزيابي در اين راستا، مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران نسبت به آشنا ساختن اعضاي گروه هاي آموزشي عال

 . در كارگاه هاي آموزشي همكاري الزم را به عمل آورده است

همايش هاي ساالنه ارزيابي كيفيت "، 1383به منظور اشاعه فرهنگ كيفيت در سطح دانشگاه هاي كشور نيز از سال  

فهرست اين همايش ها ( .است ، به ميزباني هر يك از دانشكده هاي دانشگاه تهران، برگزار شده "در نظام هاي دانشگاهي

تخصصي در حوزه ارزشيابي به اشاعه فرهنگ كيفيت  –ضمناً با انتشار آثار علمي ). اين خبرنامه آمده است 3در بخش 

، رياست وقت دانشگاه تهران با عالقه مندي وافر نسبت به ارزيابي و ارتقاء كيفيت 1384در سال . ياري داده شده است

دي تاسيس مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران را پذيرفت و گام هاي الزم را براي تاسيس اين دانشگاهي، طرح پيشنها

از انديشه به  1384با مصوبه رسمي دانشگاه، اين مركز در اسفند ماه . مركز در مراجع ذي ربط دانشگاه به عمل آورد

 :هدف اصلي اين مركز را مي توان به شرح زير خالصه كرد. واقعيت پيوست 

 تدوين و پيشنهاد سياستهاي ارزيابي و ارتقاء كيفيت فعاليتهاي دانشگاه، - 1

 اشاعه فرهنگ كيفيت در دانشگاه، - 2

 تدوين الزامات كيفيت براي ارزيابي و ياري دادن به انجام ارزيابي فعاليت هاي دانشگاه، - 3

 به فرايندهاي اجراي ارزيابي كيفيت،  برنامه ريزي براي ارزيابي دروني و بروني گروههاي آموزشي و ياري دادن - 4

 .ياري دادن به دانشگاه براي اقدام جهت ارتقاء كيفيت عوامل تشكيل دهنده نظام دانشگاه بر اساس نتايج ارزيابي - 5

 ).http://cuqa.ut.ac.ir:  براي مطالعه آيين نامه مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه به نشاني زير مراجعه شود( 

از جمله كوششهاي ديگري كه در راستاي تقويت نيروي انساني مورد نياز انجام پژوهش، آموزش و عرضه خدمات  

تخصصي در اندازه گيري و ارزيابي كيفيت نظامهاي آموزشي به طور عام و نظام هاي دانشگاهي به طور خاص انجام گرفته 

اين دوره با همكاري استادان اين رشته، از جمله شادروان دكتر . آموزش استاست، تاسيس دوره دكتري سنجش 

  پس از طي مراحل تصويب آن در دانشگاه تهران و در وزارت متبوع در سالهاي . حيدرعلي هومن، تدوين شد

 .كرد، باالخره با پيگيري عضو هيات علمي ياد شده، شوراي برنامه ريزي آموزش عالي آن را تصويب 1385 - 1386



۵ 

 

در اين دوره تا كنون . رسما در دانشگاه تهران آغاز شد 1387- 88پذيرش دانشجو در اين دوره در مهرماه سال تحصيلي 

همچنين اولين دانش آموخته دوره دكتري سنجش . نفر از دانشجويان تحصيل خود را آغاز كرده اند 20نزديك به 

هدف اين دوره آن بوده است كه دانشجويان بر نظريه هاي اندازه . دفاع كرد 1392از رساله خود در شهريور ماه آموزش 

گيري و ارزشيابي آموزشي تسلط يابند و نسبت به كاربرد آن ها در حل مسايل سنجش در نظام هاي آموزشي توانمند 

راي ب. شواهد نشان مي دهد كه دستاوردهاي دوره ياد شده رضايت بخش است. شوند و در عمل آن ها را به كار برند

برخوردار شده است و در جشنواره پژوهش در وزارت آموزش و  مثال، رساله اولين دانش آموخته مذكور از توجه ويژه

در مراسم جايزه دكتر كاردان براي رساله هاي دكتري برتر  به عنوان  1392، و نيز در دي ماه 1392پرورش در آذرماه 

 .رساله برتر دكتري برگزيده شده است

، به منظور تقويت هرچه بيشتر فرايند آموزش و پژوهش و عرضه خدمات تخصصي در اندازه 1385ر سال باالخره د 

طرح تشكيل . گيري و ارزشيابي آموزشي در دانشگاه تهران ، انديشه تشكيل گروه سنجش و تحقيقات آموزشي بارور شد

انديشه زيربنايي آن بود كه مركز . هران استاين گروه، يكي از طرح هاي تدوين شده در مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه ت

ارزيابي كيفيت دانشگاه مي تواند به عنوان محيطي براي بدست آوردن تجربه عملي دانشجويان در رشته هاي سنجش 

بدين جهت، مشاركت دانشجويان دوره دكتري سنجش آموزش در تدوين و . آموزش و تحقيقات آموزشي ايفاي نقش كند

از جمله پرسشنامه سنجش كيفيت تدريس از نظر دانشجويان ( يقاتي براي تدوين ابزار اندازه گيري اجراي طرح هاي تحق

با اين امر، دانشجويان دوره يادشده، نه تنها در عمل، دانش خود را با انجام طرحهاي پژوهشي . فراهم شده است...) برتر و 

عالوه بر آن، به . د را در محيط واقعي تقويت مي كنندمهارتهاي عملي خو محك مي زنند، بلكه از طريق اجراي طرحها،

 . تحقق هدف هاي مركز نيز ياري مي دهند

هرچند در تاسيس گروه سنجش و تحقيقات آموزشي در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي و پيوند زدن آن به مركز 

ر مستلزم آن است كه مقامات دانشكده ارزيابي كيفيت دانشگاه پيگيري هاي بسياري به عمل آمده، اما تداوم اين ام

روانشناسي و علوم تربيتي نسبت به تقويت  اين گروه آموزشي از بذل توجه دريغ نكنند، زيرا  گروه سنجش و تحقيقات 

 .آموزشي اولين گروه آموزشي در نوع خود در كشور است و موجب تاسف خواهد بود كه نسبت به اين امر كوتاهي شود

دانشكده هاي مستقل دانشگاه تهران كوشش / تصويب تشكيالت ارزيابي كيفيت آموزش در پرديس ها باالخره، تدوين و

نقش  "يادگيري در دانشگاه تهران -شبكه كيفيت تدريس "در اين تشكيالت . ديگري است كه مركز به عمل آورده است

يادگيري در رشته -فيت فرايندهاي تدريساين شبكه، به عنوان يك نهاد علمي به منظور بهبود كي. ويژه اي ايفا مي كند

خبرنامه  3و  2بخش  به(، به تصويب شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه رسيد 1389هاي مختلف دانشگاه تهران در سال 

الگو  آشنائي بيشتر با مفاهيم و: به عبارت ديگر شبكه ياد شده، در ترغيب اعضاي هيات علمي در راستاي). مراجعه نماييد

ارزيابي آموخته ها، سهيم شدن، برقراري ارتباط و تعامل و نيز همياري نسبت به كيفيت يادگيري  -هاي تدريس

طراحي "در راستاي وظايف شبكه ياد شده، بيست وچهار كارگاه آموزشي . دانشجويان، نقش قابل توجهي ايفا مي كند



۶ 

 

ارزيابي اين كارگاه ها نشان مي . ده استدر پرديس ها و دانشكده هاي مستقل برگزار ش "يادگيري–تجربه هاي تدريس 

دانشكده هاي مستقل / دهد كه اعضاي هيات علمي نسبت به آنها نگرشي مثبت  داشته اند و در اغلب پرديس ها

هرچند تالش هاي ياد شده اولين كوشش هاي مربوط به ارزيابي و ارتقاء . درخواست داشته اند كه به دفعات اجرا شود

آغاز شده است، همچنان  1385د مي رود كه سيستم ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران كه در سال كيفيت است، اما امي

اين امر مستلزم آن است كه مراحل چهارگانه بلوغ و رشد مركز ارزيابي كيفيت دانشگاهي . فرايند بالندگي را طي كند

 :شرح زير استاين چهار مرحله كه نتيجه  پژوهش هاي علمي است، به . كماكان استمرار يابد

تحسين و ) 3تاييد فرايند ارزيابي كيفيت؛ ) 2 ارج نهادن بر عمل ارزيابي كيفيت؛) 1: اعضاي هيات علمي بايد نسبت به

همچنين، دانشگاه نيز . انجام ارزيابي كيفيت، راغب شوندمشاركت در ) 4 انجام امور ارزيابي؛كوشش هاي قدرداني از 

بنابراين استمرار اين فرآيند منوط به مسئوليت . ي بهبودي را با جديت به عمل آوردبراساس نتايج ارزيابي، اقدام برا

پذيري اعضاي هيات علمي نسبت به ارزيابي و بهبود كيفيت و توجه مستمر هيات رييسه دانشگاه به اقدام براي بهبودي 

 .سخنم پند گير و خواه مالل تو خواه از/ من آنچه شرط بالغ است با تو مي گويم : در پايان به قول سعدي. است

 

 عباس بازرگان

 رئيس مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران

)14/10/1392( 
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  نگاهي به تشكيالت ارزيابي كيفيت آموزش در دانشگاه تهران - 2

، تشكيالت ارزيابي كيفيت در 1389در سال  "يادگيري در دانشگاه تهران-شبكه كيفيت تدريس" پس از تاسيس

نامه مقدماتي  سپس آيين. ، مطرح شد9/9/1389هاي مستقل در دانشگاه تهران، ابتدا در جلسه مورخ      دانشكده/ها رديسپ

نامه تشكيالت ارزيابي كيفيت  آيين"سرانجام . به تصويب رسيد 8/12/1391آن در جلسه شوراي ارزيابي كيفيت در تاريخ 

 .به تصويب نهائي رسيد 18/4/1392در تاريخ  "هاي مستقل     دانشكده/ها آموزش در پرديس

 هاي مستقل دانشكده/ها نامه تشكيالت ارزيابي كيفيت آموزش در پرديس آيين - 1- 2

ماده چگونگي  5هاي مستقل در      دانشكده/ها نامه به منظور استقرار ساختار ارزيابي كيفيت در سطح پرديس اين آيين 

 .انشكده مستقل را مشخص مي كندد/ تشكيل كميته ارزيابي كيفيت پرديس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 كميته ارزيابي كيفيت"دانشكده مستقل، كميته اي تحت عنوان /آيين نامه ياد شده، در هر پرديس) 3(بر اساس ماده 

دانشكده /تشكيل مي شود و نسبت به برنامه ريزي و اجراي فعاليتهاي ارزيابي كيفيت در سطح پرديس "دانشكده/پرديس

 :آيين نامه به شرح زير آمده است) 3(تركيب كميته در ماده . ، اقدام مي كندمستقل

 دانشكده هاي مستقل/ ساختار تشكيالت ارزيابي كيفيت آموزش در پرديس ها: 3ماده 

  . مي رسددانشكده مستقل به انجام /ت پرديساين آيين نامه از طريق كميته ارزيابي كيفي) 2(وظايف موضوع ماده  -1- 3
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 : تركيب كميته به شرح زير است -2- 3

نمايندگان دانشكده هاي وابسته به ) دانشكده مستقل در شبكه كيفيت به عنوان رييس كميته ب/نماينده پرديس  )الف

پرديس، يا نمايندگان گروه هاي آموزشي در دانشكده مستقل به انتخاب اعضاي هردانشكده وابسته به پرديس يا گروه 

 .تقل به عنوان اعضاي كميتهآموزشي در دانشكده مس

احكام رئـيس و دبيـر كميتـه بـه وسـيله      . يك نفر از ميان اعضاء كميته، به انتخاب اعضاء ، دبيري كميته را برعهده خواهد گرفت: 1تبصره 

  .دانشكده مستقل صادر خواهد شد/رئيس پرديس

  تقل وظايف مربوط به دبيرخانه كميته را به انجام مي رسانديك نفركارشناس امور آموزشي با ابالغ رييس پرديس يا دانشكده مس: 2تبصره 

  :براي مطالعه آيين نامه، از جمله اهداف و وظايف كميته، مي توانيد به نشاني الكترونيكي زير مراجعه نماييد

http://cuqa.ut.ac.ir/documents/30787/1825288/aeenname%20sakhtar%20tashkilat%20final%20%2893.1.1

7%29.pdf 

  

 معرفي  شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران و مصوبه هاي آن -2- 2

شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه با هدف ياري رساندن به تحقق رسالت دانشگاه تهران، در زمينه ارتقاء و بهبود كيفيت، 

 : پردازد تشكيل شده است و بر اساس آيين نامه مركز، به انجام وظايف زير مي

 هاي دانشگاه       هاي واحد  هاي مربوط به ارزيابي كيفيت فعاليت       مشي ها و خط ني، سياستتعيين مبا. 1

 ها  تصويب برنامه ساالنه و ميان مدت مربوط به ارزيابي با هدف ارتقاء كيفيت دانشگاه در همه زمينه. 2

 هاي تخصصي و اتخاذ تصميمات الزم        هاي ارزيابي دروني، بروني و پيشنهادات كميته       بررسي نتايج گزارش. 3

 هاي انجام شده        هاي مختلف دانشگاه بر اساس نتايج ارزيابي      بررسي پيشنهادات و رسيدگي به مسائل واحد. 4

 هاي مورد نياز به منظور تحقق اهداف مركز       نامه  تصويب آيين. 5

 هاي تخصصي      از طرف كميته هاي پيشنهاد شده       بررسي و تصويب برنامه. 6

 : نامه مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه عبارتند از اعضاي اين شورا بر اساس آيين

 رئيس دانشگاه به عنوان رئيس شورا  -  

 معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه  - 

 معاون پژوهشي دانشگاه  - 

 معاون اداري و مالي دانشگاه  - 

 انشگاه معاون دانشجويي د - 

 رئيس مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه، به عنوان دبير شورا - 

 ريزي آموزشي  مدير كل برنامه - 

نظر دانشگاه با مرتبه علمي دانشيار و باالتر و در صورت لزوم  از  هشت نفر از اعضاء هيأت علمي تمام وقت صاحب - 

 . استادياران به انتخاب رئيس دانشگاه

آقايان دكتر فرهاد رهبر، دكتر : اند از اند عبارت تا كنون در اين شورا همكاري داشته 1388هاي        اعضايي كه در طي سال

اي، دكتر  محمد مقيمي، دكتر عباس بازرگان، دكتر عبدالرضا سيف، دكتر سيد مهدي قمصري، دكتر محمود كمره
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اكبري، دكتر احدفرامرز قراملكي، دكتر  سعيدرضا عاملي، دكتر سيد يوسف حجازي، دكتر پرويز تاجيك، دكتر منوچهر

 .قاسم عموعابديني، دكتر قاسم كريمي دوستان، دكتر سيد محمدرضا امام

در طي اين .  بوده است 16/12/1384نشست برگزار نموده است و نخستين جلسه آن در تاريخ  29اين شورا تاكنون 

هاي ارتقاء آن به بحث و       فيت در دانشگاه و راهكارها در خصوص انجام وظايف فوق و به منظور بررسي روند كي نشست

 "هاي مستقل     دانشكده/ها اصول راهنماي ارزيابي كيفيت در پرديس"از جمله مصوبات اين شورا . تبادل نظر پرداخته است

ه مطابق با اين مصوب. به تصويب رسيد 17/3/1391است كه در نشست بيست و هفتم شوراي ارزيابي كيفيت مورخ 

 :دانشگاه تهران متعهد شده است كه
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 ):  1391-1392(هاي شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه در سال تحصيلي  اهم مصوبات نشست

 1391-1392در سال تحصيلي . در هر سال تحصيلي، شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه دو نشست را برگزار مي كند

 : هاي آن شامل موارد زير بوده است ترين مصوبه مهم

 يادگيري -نامه شبكه كيفيت تدريس تصويب آيين �

ها و ساير اعضاء كميته ارزيابي كيفيت آموزش در  دانشكده/ها تصويب اعطاي امتياز پژوهشي به نمايندگان پرديس �

 . ها به منظور قدرداني از تالش آنان در راه ارزيابي و بهبود كيفيت آموزش دانشكده/ها پرديس

 "ارزيابي كيفيت خدمات دانشگاهي"مقرر شد كه به منظور ارزيابي ارتقاء كيفيت خدمات دانشگاهي، پرسشنامه  �

 .آموختگان تكميل گردد تسويه حساب توسط دانشبه صورت الكترونيكي در زمان 

كليات طرح دستيار آموزشي مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد در شوراي آموزشي دانشگاه مطرح و به صورت  �

 .نهائي درآيد
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 يادگيري در دانشگاه  تهران و نقش آن در ارتقاء كيفيت يادگيري-شبكه كيفيت تدريس - 3

دانشگاه تهران نهادي است كه با مديريت مركز ارزيابي كيفيت در دانشگاه تهران شكل يادگيري در -شبكه كيفيت تدريس

.  يادگيري در دانشگاه تهران است-هاي تدريس       مهمترين هدف اين شبكه، تقويت و ارتقاء كيفيت فعاليت. گرفته است

. ان، اعضاي هيات علمي و دانشجويان استربط از جمله مدير هاي همه افراد ذي       دستيابي به اين هدف نيازمند كوشش

 learning.ut.ac.ir-http://cuqaيادگيري در دانشگاه تهران به نشاني -براي آشنائي بيشتر با شبكه كيفيت تدريس

 . مراجعه نمائيد

  

   

 

   

     

   

 

 

 

 

 

 
  

  يادگيري در دانشگاه تهران- نمايي از صفحه نخست سايت شبكه كيفيت تدريس) 1(شكل
  

 تاسيس شده است، نسبت به ارتقاء كيفيت تدريس و عملكرد يادگيري دانشجويان در 1389ه كه در سال اين شبك

برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي توسعه حرفه اي . پرديس ها و دانشكده هاي مستقل دانشگاه تهران فعال بوده است 

ي به منظور ارتقاء توانمندي تدريس آنان از اعضاي هيات علمي و نيز برقراري تعامل حرفه اي ميان اعضاي هيات علم

 .جمله كوشش هاي اين شبكه است

 يادگيري دانشگاه تهران-دانشكده ها در شبكه كيفيت تدريس/انتصاب نمايندگان پرديس - 1- 3

دانشكده مستقل، يكي از اعضاء هيئت علمي را به عنوان نماينده /آيين نامه شبكه، هر پرديس 5مطابق با ماده 

اين نماينده، وظايف . كند يادگيري به مركز ارزيابي كيفيت معرفي مي - انشكده مستقل در شبكه كيفيت تدريسد/پرديس

در حال حاضر افراد مندرج در جدول زير . دانشكده مستقل را بر عهده دارد/مربوط به ارزيابي كيفيت آموزش در پرديس

. نمايند يادگيري همكاري مي-تهران در شبكه كيفيت تدريسهاي مستقل دانشگاه  دانشكده/ها به عنوان نمايندگان پرديس

نمايد، كه اسامي ايشان نيز در  دانشكده مستقل يكي از كارشناسان با نماينده شبكه همكاري مي/همچنين در هر پرديس

  .جدول زير آورده شده است
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  يادگيري- اسامي نمايندگان و كارشناسان شبكه كيفيت تدريس )1(جدول
 

 كارشناس رابط دانشكده در شبكه/نماينده پرديس انشكدهد/پرديس رديف

 - دكتر جعفر مساح ابوريحان 1

 علي فرسودن دكتر سيد يوسف حجازي كشاورزي و منابع طبيعي 2

 مژگان رحيم زاده مهندس سعيد حاج اميني علوم 3

 ليال شيربان دكتر محمود شاه آبادي فني 4

 مهدي بيروتي دكتر حميد زارع فارابي 5

 آذر مرتضوي دكتر غالمرضا اسالمي هاي زيبا      هنر 6

 مريم حسينيان دكتر عبدالحسين فقهي ادبيات و علوم انساني 7

 الهه رضا زاده دكتر تيمور رحماني اقتصاد 8

 - دكتر علي بيات الهيات و معارف اسالمي 9

 آزموده صغري دكتر رحمن سوري تربيت بدني 10

 ميترا اقدسيان ر جعفر بيگلودكتر منصو جغرافيا 11

 - دكتر ولي رستمي حقوق و علوم سياسي 12

 صفورا نوروزي دكتر سيد سعيد ميرزرگر دامپزشكي 13

 كتايون ميداني پور كتر رضوان حكيم زادهد روانشناسي و علوم تربيتي 14

 صغري نجفي دكترشيوا كيوان پناه زبان ها و ادبيات خارجي 15

 - كتر رسول صادقيد علوم اجتماعي 16

 زهره عزيزي دكتر قنبر محمدي الياسي كارآفريني 17

 ارسيفآتوسا مير دكتر حميدرضا جعفري محيط زيست 18

 قدرت اله عبداله زاده دكتر مهدي شامي مديريت 19

 - دكتر يونس شكر خواه مطالعات جهان 20

 - دكتر بهروز اسكوئي ژئوفيزيك 21

 مريم عاشورزاده دكتر غالمحسين رياضي بيوفيزيك -مركز تحقيقات بيوشيمي 22

 - - پرديس بين المللي كيش 23

 محمد محمديان دكتر محمدمهدي ذوالفقارزاده دانشكده علوم و فنون 23

  

يادگيري -هاي مستقل در شبكه كيفيت تدريس     دانشكده/ها نشست هاي ادواري  نمايندگان پرديس -2- 3

 و پي گيري فعاليت هاي آن

مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه نشست هاي دوره اي با نمايندگان شبكه كيفيت در  1391-1392ر طي سال تحصيلي د

هدف اين جلسات بحث و تبادل نظر درخصوص مسائل جاري . دانشكده هاي مستقل، برگزار نموده است/پرديس ها

) 2(در جدول . هاي مربوط به آن است       زشي و دغدغههاي مستقل، ارتقاء كيفيت آمو     دانشكده/ها ارزيابي كيفيت در پرديس

  .     نشست هاي ياد شده فهرست شده است
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 نشست هاي ادواري مركز ارزيابي كيفيت) 2(جدول

 محل برگزاري تاريخ روز عنوان نشست ها رديف

 مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه 25/7/1391 سه شنبه هفتمين نشست ادواري 1

 مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه 8/3/1392 چهارشنبه دواريهشتمين نشست ا 2

 مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه 6/8/1392 دوشنبه نهمين نشست ادواري 3

نشست مشترك مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه و كميته  4

 تشكيالت ارزيابي كيفيت آموزش دانشكده علوم و فنون
 دانشكده علوم و فنون 28/8/1392 سه شنبه

ت مشترك مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه و كميته نشس 5

تشكيالت ارزيابي كيفيت آموزش دانشكده ادبيات و علوم 

 انساني

 دانشكده ادبيات و علوم انساني 8/10/1392 يكشنبه

نشست مشترك مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه و كميته  6

 تشكيالت ارزيابي كيفيت آموزش دانشكده علوم اجتماعي
 دانشكده علوم اجتماعي 9/10/1392 دوشنبه

 مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه 14/10/1392 شنبه دهمين نشست ادواري 7

  

 اشاعه فرهنگ كيفيت در سطح دانشگاهي و در سطح نظام آموزش عالي -4

ه فناوري اطالعات و هايي نظير جهاني شدن، توسعه فزايند      هاي جهان تحوالت و چالش      هاي اخير، در اغلب كشور       در دهه

دانش بنيان موجب شده كه چالش هاي آموزش عالي افزون شود؛ از جمله افزايش تقاضاي ورود به        ارتباطات، اقتصاد

. المللي ها و افزايش رقابت بين موسسات آموزش عالي در سطح ملي و بين ها بر خودگرداني دانشگاه دانشگاه، تاكيد دولت

اي براي ارتقاء و تضمين كيفيت به وجود آمده است و  اهميت كاركرد ارزشيابي كيفيت در  دهاز اين رو، نياز فزاين

دانشگاه تهران، به . ر شده استيهاي آموزش عالي افزايش يافته و ضرورت ساختار سازي براي ارزيابي، اجتناب ناپذ       نظام

تاسيس مركز ارزيابي . امر اهتمام ويژه داشته است عنوان يكي از مراكز مهم و اثرگذار در آموزش عالي كشور، به اين

اين . كيفيت دانشگاه خود گوياي پيشتازي دانشگاه تهران، در زمينه ارزيابي و ارتقاء كيفيت آموزش عالي در كشور است

ن و نيز مركز اقدامات گوناگوني را به منظور ياري رساندن به شكل گيري فرهنگ ارزيابي و ارتقاء كيفيت در دانشگاه تهرا

هاي آموزشي،  اين اقدامات شامل برگزاري همايش ها، برگزاري كارگاه. در سطح آموزش عالي كشور بعمل آورده است

 . تدوين مواد و منابع يادگيري و تهيه ابزار ارزيابي كيفيت دانشگاهي است

 هاي دانشگاهي       هاي ساالنه ارزيابي كيفيت در نظام      همايش - 4-1

هاي       ارزيابي كيفيت در نظام  در باال اشاره شد، مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه، ساالنه به برگزاري همايش همانطور كه

به  1383در آغاز، اين همايش، در سال . هدف اين همايش ها، اشاعه فرهنگ كيفيت است. دانشگاهي پرداخته است

هاي سراسر كشور در      نظران و پژوهشگران دانشگاه احبميزباني دانشكده مديريت برگزار شد و ميزبان انديشمندان، ص

دانشكده روانشناسي (، به دنبال اين همايش، به طور ساالنه طي سالهاي بعد. موضوع ارزيابي كيفيت در آموزش عالي بود
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 . اند نيز ميزبان اين همايش بوده )و علوم تربيتي، پرديس هنرهاي زيبا، پرديس فني و دانشكده كارآفريني

 "ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي"، هفت همايش دانشگاهي تحت عنوان 1392تا  1383به طور كلي، از سال 

به منظور ارتقاء سطح اين همايش و تبديل آن به همايش ملي، ضمن تماس با . در دانشگاه تهران برگزار شده است

با حمايت  "اولين كنفرانس ملي" تحت عنوان جمهوري اسالمي ايران، قرار شد هشتمين همايش علومفرهنگستان 

 18و  17فرهنگستان و ميزباني دانشگاه صنعتي شريف و با همكاري مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران در تاريخ 

 .، در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شود1393ارديبهشت 

  براي اطالعات بيشتر در اين . شده انددانشكده ميزبان فهرست /در جدول زير همايش هاي ارزيابي كيفيت در پرديس

 .مراجعه نمود //:web/cuqa/14cuqa.ut.ac.irhttp/: زمينه مي توان به نشاني الكترونيكي

  

 هاي دانشگاهي هاي ارزيابي كيفيت در نظام سلسله همايش )3(جدول

 برگزاريزمان  مكان برگزاري همايش رديف

 23/10/1383 دانشكده مديريت اول 1

 25/2/1385 شناسي و علوم تربيتي دانشكده روان دوم 2

 7/8/1386 هاي زيبا      پرديس هنر سوم 3

 6/2/1389 هاي زيبا      پرديس هنر چهارم 4

 7/2/1390 هاي فني     پرديس دانشكده پنجم 5

 13/2/1391 دانشكده مديريت ششم 6

 18/2/1392 دانشكده كارآفريني هفتم 7

 

يادآوري اين نكته ضروري است كه به منظور برنامه ريزي و 

اجراي همايش هاي ياد شده، تشكيل كميته دائمي برگزاري 

همايش هاي ساالنه ارزيابي كيفيت در نظامهاي دانشگاهي مورد 

هدف از تشكيل اين كميته تنظيم . نظر قرار گرفته است

. ان برگزاري همايش استبافتن ميزمحورهاي همايش و ي

هاي دانشگاهي از طرف       هفتمين همايش ارزيابي كيفيت در نظام 

ارديبهشت  18اين مركز و با همكاري دانشكده كارآفريني در 

هاي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي  در تاالر همايش 1392

  .دكشور برگزار ش با حضور پژوهشگران و دانشگاهياني از سراسر
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 : هاي دانشگاهي      هاي اصلي هفتمين همايش ارزيابي كيفيت در نظام       محور

 ارزيابي سياستهاي پذيرش دانشجو در نظام آموزش عالي    -

 هاي آموزشي و درسي در آموزش عالي        ارزيابي كيفيت برنامه -

 آموزش عالي  يادگيري در -هاي ياددهي      ارزيابي اثربخشي محيط و فرآيند -

  هاي آموزش عالي       ها و موسسه      ارزيابي كيفيت دانشگاه -

  نقش ارزيابي دروني و بروني در بهبود كيفيت آموزش عالي  -

  هاي يادگيري در آموزش عالي      ارزيابي دستاورد -

  نقش ساختار سازماني و مديريت دانشگاهي در ارزيابي و ارتقاء كيفيت آموزش عالي  -

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هاي دانشگاهي      هفتمين همايش ارزيابي كيفيت در نظام 

 

  

مقاله  6. مقاله برتر براي ارائه شفاهي انتخاب و عرضه شد 11مقاله پژوهشي دريافتي از سراسر كشور تعداد  52از ميان 

وران برگزيده شد كه در مجموعه مقاله نيز به عنوان پوستر از طرف هيات دا 12براي چاپ در مجموعه مقاالت همايش و 

هاي پذيرفته شده به صورت چاپي در روز همايش در اختيار       مجموعه چكيده مقاله. ياد شده به چاپ خواهد رسيد

دهنده  هاي متعدد از طرف پژوهشگران، مراكز مختلف پژوهشي و دانشگاهيان نشان      ارائه مقاله. كنندگان قرار گرفت شركت

 .   ه ارزيابي كيفيت دانشگاهي و روند رو به رشد ارزيابي دروني و بروني كيفيت در آموزش عالي كشور استمندي ب عالقه

مقاالت ارائه شده در اين همايش شامل مباحث مربوط به ارزيابي كيفيت عملكرد دانشگاه ها، مشكالت  موضوعات و



١۵ 

 

از جمله فاصله وضع  نتايج آنها، بروني و دروني ونظام آموزش عالي كشور، مسائل مربوط به اجراي طرح هاي ارزيابي 

همچنين موضوعات تقويت فرهنگ كيفيت در سطح گروه . يادگيري بوده است - موجود تا مطلوب بويژه در حوزه تدريس

كارآيي در نظام دانشگاهي، عوامل  فرآيندهاي بهبود كيفيت و آموزشي به عنوان يكي از عوامل تضمين كننده موفقيت در

 رنده در اجراي طرح هاي ارزيابي دروني در دانشگاههاي كشور و آشنايي با مراكز بين المللي ذيربط در امر ارزيابي وبازدا

 يادگيري بر –همچنين به منظور ارتقاء كيفيت تدريس. تضمين كيفيت آموزش عالي مورد بحث و بررسي قرار گرفت

  :موارد زير تاكيد شد

 مكتوب و كامال تعريف شده از نتايج حاصل از دوره آموزشي در پايان دوره؛ به صورت هاي يادگيري      دستاورد تدوين •

 هاي يادگيري براي اطمينان از رسيدن به دستاوردها؛      هاي يادگيري و فرصت      طراحي برنامه درسي، استراتژي  •

 .تدارك واسطه ها و غني كردن يادگيري دانشجويان تا حد مقتضي •

 

 : ين همايش مي توان به عناوين زير اشاره كرداز مقاالت ارائه شده در ا

: هنده المللي؛ ارائه هاي بين       ها؛ تجربه هاي يادگيري دانشجويان براي ارزيابي كيفيت عملكرد دانشگاه      سنجش دستاورد - 1

 دكتر عباس بازرگان

 ر مقصود فراستخواهدكت: كيفيت زندگي دانشجويي و نقش آن در اثربخشي محيط يادگيري؛ ارائه دهنده - 2

دكتر قنبر محمدي : دهندگان ها؛ ارائه رويكرد موضوعات استراتژيك براي تدوين برنامه ارتقاء كيفيت در دانشكده - 3

 الياسي و زهره عزيزي 

 :در پايان اين همايش به منظور ارتقاءكيفيت آموزش عالي كشور موارد زير پيشنهاد گرديد

 هاي دانشگاهي        دت همايش ارزيابي كيفيت در نظامهاي بلند م       طراحي برنامه* 

 هاي دولتي و غيردولتي       اي با دفاتر ارزيابي و كيفيت دانشگاه برقراري ارتباط شبكه* 

 اندازي وب سايت دائمي همايش و توسعه آن  راه* 

 لمي هاي دانشگاهي و تشكيل انجمن ع      تكميل فهرست اعضاي ارزيابي كيفيت در نظام* 

 .اندازي مجله تخصصي راه* 

 

 

 

 

 



١۶ 

 

 فراخوان اولين كنفرانس ملي و هشتمين همايش ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي

در اين راستا، در دهه گذشته نسبت به . هاي آموزش عالي ايران است       ارزيابي و ارتقاء كيفيت دانشگاهي از جمله دغدغه

هاي ياد شده  همايش. هاي دانشگاهي توسط دانشگاه تهران اقدام شده است      در نظامبرگزاري هفت همايش ارزيابي كيفيت 

به ابتكار و مديريت مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران به صورت ساالنه برگزار شده است، به تدريج به  1388كه از سال 

رود اين كوشش با  اميد مي. اهي ياري داده استهاي دانشگ      گيري يك اجتماع علمي در حوزه ارزيابي كيفيت در نظام شكل

. المللي فراهم سازد احساس مسئوليت همكاران دانشگاهي شرايط الزم را براي ارتقاء كيفيت دانشگاهي در تراز بين

پيشرفت در عرصه آموزش عالي كشور، مستلزم احساس مسئوليت تمام همكاران دانشگاهي از جمله اعضاي هيات علمي، 

از اين . ريزان و ساير دست اندركاران نسبت به كيفيت و كوشش مداوم براي ارتقاء آن است استگذاران، برنامهمديران، سي

تر و از طريق دانشگاه تهران، با همكاري فرهنگستان  ، هشتمين همايش در سطحي گسترده1393رو، در ارديبهشت ماه 

هاي       در هشتمين همايش عالوه بر محور. شود ف برگزار ميعلوم جمهوري اسالمي ايران و با ميزباني دانشگاه صنعتي شري

 . دانشگاهي براي ارتقاء كيفيت بيشتر مورد توجه خواهد بود - هاي همكاري ميان       قبلي، جنبه

  

 .مراجعه نماييد http://qaus.sharif.irبراي اطالعات بيشتر درباره همايش هشتم به سايت هاي مركز، شبكه و نيز وبگاه 

 هاي اصلي همايش هشتم      محور

 عرضه خدمات تخصصي  چگونگي ارزيابي كيفيت دانشگاهي در فعاليت هاي آموزشي ،پژوهشي و الگوها و   .1

 توسعه نظام هاي دانشگاهي  پيشرفت و نقش صنايع مادر تخصصي در   .2

 ائه خدمات ارزيابي نظام هاي دانشگاهي اطالعات در بهبود كيفيت ار نقش فناوري   .3

 ارائه خدمات ارزيابي نظام هاي دانشگاهي  كيفيت و دنقش بخش خصوصي در بهبو   .4

 اعتبارسنجي در آموزش عالي  تحوالت جهاني در ارزيابي و   .5

 نقش آن در بهبود كيفيت دانشگاهي  ارزيابي كيفيت عملكرد هيات علمي و   .6

 تخصصي در آموزش عالي  آموزشي عمومي و و ارزيابي برنامه هاي درسي    .7

 كيفيت دانشگاهي   ءارتقا مديريت دانشگاهي در ارزيابي و نقش ساختار سازماني و .8

 يادگيري در آموزش عالي  - بررسي و ارتقاء كيفيت فرآيند تدريس .9

 ارزيابي كيفيت  آموزش عالي بررسي نقش الزامات و استانداردها در .10
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  هاي دانشگاهي      كنفرانس ملي و هشتمين همايش ارزيابي كيفيت در نظام اولين هاي مهم      تاريخ

 1392دي  30: مهلت ارسال چكيده مقاله

 1392اسفند  10: ها اعالم نتايج داوري مقاله

 1393ارديبهشت  18و  17: تاريخ برگزاري همايش

 .مراجعه كرد //:aus.sharif.irqhttp سايتتوان به  براي كسب اطالعات تكميلي مي

  //:aus@sharif.irqhttp: نشاني الكترونيكي دبيرخانه همايش

  http://cuqa@ut.ac.ir:  هاي دانشگاهي      هاي ارزيابي كيفيت در نظام نشاني الكترونيكي دبيرخانه دائمي همايش

 

  يادگيري- هاي سنجش كيفيت آموزش عالي و فرايند تدريس      تدوين مواد و منابع يادگيري، ابزار -4-2

هاي ارزيابي       ها، همكاري در تدوين گزارش ها و ساخت پرسشنامه مركز ارزيابي كيفيت با تاليف، ترجمه و تنظيم فرم

يادگيري، -هاي مركز ارزيابي كيفيت و شبكه كيفيت تدريس       موزشي و ارائه آنها بر روي سايتهاي آ    دروني و بروني گروه

هاي ارتقاء آن را در دسترس جامعه       كند تا منابع و مواد آموزشي نوين در زمينه كيفيت آموزش و راهكار تالش مي

هاي مركز و شبكه        مندان بر روي سايت ي عالقهتعدادي از اين منابع آموزشي جهت تسهيل دسترس. دانشگاهي قرار دهد

 : است كه موارد زير از آن جمله هستند  كيفيت قرار داده شده

  يادگيري از ديدگاه علم و هنر -مقاله نگاهي به برخي نكات اساسي در ارزيابي كيفيت تدريس* 

 يادگيري-ياددهي

هاي اصلي و تاثيرگذار بر كيفيت فرايند                درباره مولفه اين مقاله كه تاليف دكتر عباس بازرگان است به اختصار 

هاي تدريس و       موقعيت آموزشي، دانش موضوعي مدرس، مهارت: اين عوامل شامل. يادگيري بحث مي كند–ياددهي

 :شوند براي مطالعه كامل اين مقاله به نشاني زير مراجعه شود ارتباطي مدرس تشريح و تحليل مي

http://cuqa.ut.ac.ir/documents/30787/0/negahi%20be%20barkhi%20nokat%20asasi%20%28bazargan%29.pdf 

  

 ي آموزشيهاي يادگيري و طراح       مقاله تاملي تاريخي در باره نظريه* 

ها و  در اين مقاله با استناد به  پژوهش. ين مقاله نوشته رابرت دي تنيسون، و ترجمه دكتر محمد دادرس استا

مولف در تكنولوژي آموزشي، به بنيادهاي نظري طراحي   شناسي تربيتي، و تخصص هاي عملي در زمينه روان تجربه

شناسي تربيتي  فت هاي اين دانش ميان رشته اي است كه با روانهدف اين مقاله ارائه پيشر. آموزشي پرداخته شده است

شناسي  شناسي رفتار انسان و تكنولوژي كه هر دو از بنيادهاي اصلي روان عالوه بر روان. است و تكنولوژي آموزشي مربوط 

ابزار، براي رفع  اگرچه بيشتر به صورت گيري نيز در اين زمينه، شوند، ارزشيابي و سنجش و اندازه آموزشي محسوب مي

نظريه " عالوه بر اين، با توجه به فعاليت هاي علمي نويسنده كه تحت عنوان. ها حائز اهميت شمرده مي شوند كاستي
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نظريه يادگيري برقراري اتصال، . شود است، ديدگاه تازه اي ارائه مي انجام شده  "برقراري اتصال در طراحي آموزشي

هاي  وكار دارد كه، مربيان و دست اندركاران تربيت، براي طراحي محيط هايي سر فعاليتهاي پژوهشي و  مستقيما با يافته

براي مطالعه كامل اين . يادگيري اثربخش به آن نياز دارند، تا بنيادهاي نظري خاص خود را طرح و از آنها دفاع نمايند

 learning.ut.ac.ir/course/view.php?id=41-http://cuqa   :                                      مقاله به نشاني زير مراجعه شود

  

 21هاي موفق آموزشي براي قرن       مقاله راهبرد* 

براي بهره برداري در سايت در مركز ارزيابي كيفيت ترجمه و در مهرماه سال جاري  اين مقاله تاليف برايان داير است و

هاي نوين آموزشي تاكيد شده است و       در اين مقاله بر لزوم كاربرد مدل. مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه قرار داده شده است

  .هاي افراد يادگيرنده مورد بحث قرار گرفته است       هاي پيچيده مغز به هنگام يادگيري و آموزش و انواع واكنش      عملكرد

محور، هوش چندوجهي و هوش عاطفي،  - ي آموزشي مدرسان در كنار آخرين تحقيقات درباره يادگيري مغزها تجربه

هاي       هاي ويژه در محيط آموزشي، توانايي      كند تا بتوانند با به كارگيري رويكرد هايي تجهيز مي       ايشان را با مجموعه مهارت

يادگيري در نظر بگيرند و بدين ترتيب به ارتقاء كيفيت آموزشي كمك -ر فرايند تدريسمنحصر به فرد هر دانشجو را د

  .را به تصوير مي كشد الهمحورهاي مورد بحث در مق) 2(شكل. كنند

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  

 

 براي مطالعه كامل اين مقاله به نشاني زير مراجعه شود

asset_publisher/gT0QKZzSVWaU/content-http://cuqa.ut.ac.ir/home/ 
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 دست برگ نگاهي به نقش دانشجويان در دستيابي به يادگيري عميق * 

كيفيت  يادگيري، توسط مركز ارزيابي -اين دست برگ به منظور ارائه راهكار و دستورالعملي براي ارتقاء فرايند تدريس

همان طور كه از عنوان اين دست . هاي دانشگاه تهران توزيع گرديده است     دانشكده/ها تدوين شده و در تمامي پرديس

برگ برمي آيد، در آن به چگونگي ارتقاء كيفيت يادگيري از طريق كوشش هاي مجدانه دانشجويان به عنوان يكي از 

 .رداخته شده استيادگيري پ- مولفه هاي اساسي در فرايند تدريس

اين هدف در . يادگيري در دانشگاه مستلزم ارتقاء كيفيت يادگيري دانشجويان است-ارتقاء كيفيت فرايند تدريس 

بخاطر "يعني گذار از (صورتي محقق خواهد شد كه دانشجويان در هر موضوع درسي به سطوح باالي فرايند شناختي 

هاي        در اين مسير پرورش تفكر انتقادي، ساختن دانش و كسب صالحيت. ديابن دست) "آوردنتوليد و بوجود "به  "آوردن

دانش : سطح صورت گيرد تواند در چهار ساختن دانش مي. پذير، نقش مهمي دارند هاي اشتغال      كليدي، به ويژه مهارت

هاي       هاي كسب شده، كمبود    آگاهي دانشجويان از صالحيت. ها و دانش فراشناخت واقعيات، دانش مفهومي، دانش شيوه

به عبارت  دانش خود و فاصله ميان اين وضعيت با وضعيت مطلوب گام هاي اساسي در نيل به دانش فراشناخت است،

جدول زير گوياي مراحل ياد شده . ديگر كيفيت يادگيري به دستيابي دانشجو به باالترين سطح شناختي بستگي دارد

  .است

  ناختي بر حسب ابعاد دانشجدول فرايند ش )4جدول (

ش
دان
د 
عا
اب

 
 

 ابعاد فرايند شناختي

 به وجود آوردن ارزيابي تحليل كاربرد درك آوردن ياده ب

 آميختن رتبه بندي نظم دادن دسته بندي خالصه كردن فهرست كردن  ها دانش واقعيت

 طرح ريزي سنجش تشريح آزمايش تفسير توصيف  دانش مفهومي

 درست كردن نتيجه گيري تمايز محاسبه پيش بيني بندي جدول  ها دانش شيوه

 محقق ساختن اقدام به انجام رساندن ساختن اجرا كاربرد مناسب  دانش فراشناختي

  :براي دريافت يا مطالعه اين دست برگ مي توان به نشاني الكترونيكي زير مراجعه شود

learning.ut.ac.ir/course/view.php?id=72-http://cuqa  
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  هاي ارزيابي دروني و بروني       گزارش* 

تا كنون بيش . در دانشگاه تهران برنامه ريزي و آغاز شد 1385هاي آموزشي از سال       اجراي ارزيابي دروني و بروني گروه

يكي از گروه . اند از بيست گروه آموزشي ارزيابي دروني را به طور كامل انجام داده و گزارش نهائي آن را عرضه كرده

تدوين و عرضه نموده است، گروه  هائي كه در اين راه پيشقدم بوده است و گزارش ارزيابي دروني و بروني خود را

گزارش كامل ارزيابي دروني و بروني اين   .است) دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي(ريزي آموزشي  مديريت و برنامه

 . توان با مراجعه به آدرس زير مشاهده و دريافت نمود گروه را مي

 http://cuqa.ut.ac.ir/web/cuqa/13 

 

  پرسشنامه ارزيابي كيفيت خدمات دانشگاهي* 

دانشكده ها / پرسشنامه، به منظور ارزيابي ميزان رضايت دانشجويان از كيفيت خدمات دانشگاهي در پرديس هااين 

كده هاي هدف اين پرسشنامه بازنمايي وضعيت موجود عرضه خدمات دانشگاهي در پرديس ها و دانش. طراحي شده است

اين پرسشنامه به تصويب شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه رسيده است و . مستقل و آگاهي از انتظارات دانشجويان آنهاست

با آشكار شدن وضعيت كيفيت خدمات ارائه شده به دانشجويان و تعيين . مي آيد از طريق نمونه گيري به اجرا در

قاء كيفيت خدمات  آموزشي موثرتر و كارآمدتر برنامه ريزي نمود و با توان در جهت ارت ها و نواقص موجود، مي كاستي

اين پرسشنامه در نشاني الكترونيكي زير در . تدوين سياستهاي مناسب از طريق كميته ارزيابي كيفيت آموزشي اقدام كرد

  http://cuqa.ut.ac.ir/26 :دسترس است

  

 يادگيري- مه خود ارزيابي فرايند تدريسپرسشنا* 

عرضه درس به : دهي درس، ب سازمان: هاي تدريس استادان را، در چهار محور الف     اين پرسشنامه ابزاري است كه توانايي

اين پرسشنامه كه . تعيين تكاليف درسي به وسيله مدرس، ارزيابي مي كند: دانشجو و د -تعامل مدرس: وسيله مدرس، ج

ور خود ارزيابي مدرسان تهيه و ارائه شده است، مي تواند به عنوان راهنمايي براي تنظيم مطلوب تر فعاليت هاي به منظ

هاي مورد سوال در پرسشنامه و در صورت لزوم اصالح خود       توجه به نشانگر. تدريس مدرسان نيز مورد استفاده قرار گيرد

. يادگيري بگذارد-تواند تاثير شاياني بر بهبود فرايند تدريس ود، ميش در مواردي كه توسط خود مدرس تشخيص داده مي

  learning.ut.ac.ir/mod/forum/discuss.php?d=39-http://cuqaنشاني الكترونيكيدر اينجا نمونه اي از اين فرم كه از طريق 

   :دسترس است، آورده مي شودابل نيز ق



٢١ 

 

  

 يادگيري-فرم خود ارزيابي فرايند تدريس

ع
ضو
مو

  

ره
ما
ش

  

  يادگيري -فهرست جنبه هاي قابل مشاهده براي بهبود فرايند تدريس 
ميزان 

  مطلوبيت

  :كيفيت تدريس خود را تا چه اندازه مطلوب مي دانيد

  )4مطلوب/3سبتا مطلوبن/2نسبتا نامطلوب/ 1نامطلوب: در مقياس چهار درجه اي(
٣  ٢  ١  ۴  
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         بيان هدف هاي درس به طور آشكارا ١

          يادگيري براي دستيابي به هدف ها بر اساس طرح درس - سازماندهي فرايند ياددهي  ٢

          )به طور عمودي و افقي( بيان رابطه اين درس با درس هاي ديگر  ٣

          اشاره به مفاهيم و نكات اصلي درس ۴

          اشاره به رابطه مباحث اين درس با درس هاي ديگر در ادامه دروه آموزشي ۵

          خالصه كردن نكات اصلي درس در پايان آن ۶

          تمايز قايل شدن بين واقعيات علمي و نظرات فردي ٧

          عرضه نقطه نظرات گوناگون در صورت ضرورت ٨

          استفاده بهينه از وقت كالس ٩

          توانائي مدرس در برقراري نظم و ترتيب مناسب در كالس ١٠

          آشكاري پيام نهائي درس در پايان جلسه درس ١١

          بازنمائي انديشه زيربنائي درس بطور آشكار ١٢

 -ب
س
در
 م
له
سي
 و
به
س 
در
ه 
ض
عر

 

  

          .ويان قابل شنيدن است سخنان مدرس به سهولت براي همه دانشج ١٣

         ...... ).بلندي صدا ، سرعت سخن و ( اداي سخن مدرس ازتاكيد مناسب برخورداراست  ١۴

          .به دانشجويان توجه آنان جلب مي شود ) چهره به چهره ( با نگاه مستقيم  ١۵

          .سرعت سخن گفتن برا ي يادداشت برداري دانشجويان متناسب است  ١۶

          .در ضمن سخن گفتن، مدرس به سوال هاي دانشجويان و اشارات آنان توجه مي نمايد  ١٧

          .اصطالحات نامانوس ، مفاهيم و اصول جديد را تعريف مي كند  ١٨

          .نكات اصلي درس تشريح مي شود ) در صورت لزوم ( با مثال هاي مناسب و مرتبط با مسايل جامعه  ١٩

          .طالب آشنا به ذهن دانشجويان ، مطالب جديد شرح داده مي شود با عرضه م ٢٠

          .مطالب پيچيده و مشكل درسي به صورت هاي گوناگون بازنمائي و تشريح مي شود  ٢١

          .اشتياق مدرس به ماده درسي به شيوه هاي مختلف بازنمائي مي شود ٢٢

 -ج 
س 
در
 م
ل
ام
تع

 - 
جو
ش
دان

 

  

         .ه پرسش هاي درسي ترغيب مي شوند دانشجويان به عرض ٢٣

          .باره مطالب مورد تشويق قرار مي گيرد بحث دانشجوئي در ٢۴

          .توجه دانشجويان به نكات و مطالب درسي جلب مي شود  ٢۵

          .براي پايش يادگيري دانشجويان و اطمينان از پيشرفت آنان از ارزيابي مستمر استفاده مي شود ٢۶

٢٧ 
توجه نموده و به اشتياق آنان براي درك بهتر ) حركات صورت و غيره(به رفتار غيركالمي دانشجويان 

  .مطالب پاسخ مي دهد 
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  يادگيري -فهرست جنبه هاي قابل مشاهده براي بهبود فرايند تدريس 
ميزان 

  مطلوبيت

  :كيفيت تدريس خود را تا چه اندازه مطلوب مي دانيد

  )4مطلوب/3نسبتا مطلوب/2نسبتا نامطلوب/ 1مطلوبنا: اس چهار درجه ايدر مقي(
٣  ٢  ١  ۴  
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          .پرسش ها و پاسخ هاي كالسي را در صورت لزوم ، براي درك بيشتر مطالب تكرار مي كند ٢٨

٢٩ 
به بيرون از كالس بحث درباره پرسش هايي كه از نظر درسي اهميت كمتري دارد و با ظرافت الزم 

  .موكول مي كند 

        

          .به همه دانشجويان احترام مي گذارد و تعامل با همه آنان را به طور برابر رعايت مي كند  ٣٠

          .به پرسش ها و اشارات دانشجويان به دقت توجه نموده و به آنان پاسخ مي دهد  ٣١

          .مي كند تفكر انتقادي و تحليل مطالب درسي را ترغيب  ٣٢

٣٣ 
محيط كالس را چنان سامان مي دهد كه دانشجويان آزادانه انتقادات خود را بيان كنند و مشتاقانه در 

  .بحث مشاركت مي نمايند 

        

  .توجه دانشجويان را جلب مي كند و احترام آنان را برمي انگيزد ٣۴

        

 -د
ها
ن 
 آ
ش
اي
و پ
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         .مدرس تكاليف درسي مناسب براي هر بحث درسي تعيين مي كند  ٣۵

         .يادگيري هر مبحث درسي را با بحث كالسي و تمرين هاي ضروري تقويت مي كند  ٣۶

         .با توجه به مباحث درسي و ضرور ت  آن ها  ، شيوه هاي تدريس متنوع انتخاب مي كند  ٣٧

         .رسي را از طريق پوشه عملكرد تقويت مي كند تعامل دانشجويان ، مواد د ٣٨

٣٩ 
يادگيري از رويكرد مناسب براي افزايش عملكرد يادگيري دانشجويان - با توجه به رويكردهاي ياددهي

 .استفاده مي كند 

        

۴٠ 
اليف يادگيري دانشجويان ، تعامل ميان آنان را از طريق مشاركت در فعاليتهاي كالسي يا تك ءبراي ارتقا

 .گروهي، افزايش مي دهد 
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 سايت جديد مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه و ويژگي هاي آن -4-3

 ،قابل دسترسي اعضاي محترم هيات علمي http://cuqa.ut.ac.irسايت مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه همچنان به نشاني 

بازديدكنندگان سايت قديمي مركز، تالش شد با ارتقاء  با توجه به آمار. ها و دانشكده هاي دانشگاه مي باشد پرديس

سايت جديد مركز نيل به اهداف اين مركز از طريق برقراري ارتباط بين اعضاي هيات علمي از طريق شبكه كيفيت 

  .يادگيري، و اشاعه فرهنگ كيفيت، دنبال شود - تدريس

ز برخي اطالعات مورد نياز در زمينه ارزيابي و ارتقاء در سايت جديد مركز اطالعات صحيح مربوط به فعاليتهاي مركز و ني

كيفيت از طريق كليك بر روي لوگوهاي ايجاد شده در صفحه اصلي سايت، در اختيار كاربران داخل دانشگاه و خارج از 

به  "شبكه كيفيت تدريس يادگيري": از جمله اين دسترسي ها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود. آن قرار گرفته است

با امكان دسترسي به  "همايش هاي ارزيابي كيفيت" ،"؟چگونه ارزيابي كنيم"، rlearning.ut.ac.i-http://cuqa:نشاني

كه به فعاليتهاي  "تجربه هاي ارزيابي كيفيت در دانشگاه تهران"خالصه مقاالت ارائه شده در آنها، بخش مربوط به 

توان اطالعات  بخش كارگاه هاي آموزشي مي همچنين در. ردازدگروههاي آموزشي دانشگاه در ارزيابي دروني مي پ

يادگيري و ارزيابي دروني در سطح دانشگاه و همچنين برنامه -مربوط به كارگاه هاي برگزار شده تجربه هاي تدريس

      . كارگاه هاي آتي كه توسط اين مركز برگزار خواهد شد را به دست آورد
  

 

 دانشگاه تهران مركز ارزيابي كيفيتايت نمايي از صفحه نخست س) 2(شكل
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  هاي يادگيري دانشجويان       اي اعضاء هيات علمي به منظور بهبود كيفيت تجربه ارتقاء توانمندي حرفه - 5

  از . ها يك فرايند مستمر است آشنايي اعضاي هيأت علمي با فرهنگ كيفيت، اشاعه كيفيت و حفظ آن در دانشگاه

رود هر عضو هيأت علمي دانشگاه با عرضه  يفيت در دانشگاه تهران امري است كه انتظار ميرو، ترويج فرهنگ ك اين

اين امر مستلزم آن است كه هر عضو . پذير باشد عملكرد در باالترين سطح مطلوبيت در فراهم آوردن كيفيت مسئوليت

. آگاه باشد و براي دستيابي به آن بكوشدهاي دانشگاه و باالترين سطح كيفيت آن        هيات علمي دانشگاه نسبت به هدف

ه اي برخوردار است، مركز ارزيابي       يادگيري از اهميت ويژ -هاي دانشگاه، فرايند تدريس      از آنجا كه در ميان فرايند

براي هاي يادگيري، اعضاي هيأت علمي دانشگاه را    هاي آموزشي طراحي تجربه      كيفيت دانشگاه با برگزاري كارگاه

عالوه بر شانزده كارگاه آموزشي كه مركز ارزيابي كيفيت . دهد يادگيري ياري مي - دستيابي به كيفيت ممكن در تدريس

، هفت كارگاه آموزشي ديگر نيز، به شرح زير برگزار 1391- 1392برگزار نموده است، در سال تحصيلي  1391تا سال 

 :شده است

 )03/03/1391(و علوم ورزشي دانشكده تربيت بدني : كارگاه هفدهم - 1

 )06/04/1391(پرديس علوم : كارگاه هجدهم - 2

 )04/10/1391(دانشكده علوم اجتماعي : كارگاه نوزدهم - 3

 ) 11/10/1391(دانشكده الهيات و معارف اسالمي : كارگاه بيستم - 4

 ) 01/11/1391(پرديس فارابي : كارگاه بيست و يكم - 5

 )15/12/1391(ده علوم و فنون نوين دانشك: كارگاه بيست و دوم - 6

  )26/01/1392(دانشكده حقوق و علوم سياسي : كارگاه بيست و سوم - 7

 

  :هاي يادگيري، شامل موارد زير بوده است       هاي طراحي تجربه       محور مباحث مطرح شده در كارگاه
 

  ايگاه آن در شبكه كيفيت هاي آموزشي در ارتقاء كيفيت يادگيري دانشجويان و ج      نقش كارگاه �

 يادگيري در دانشگاه تهران - تدريس

يادگيري در آموزش عالي و ضرورت تدوين طرح درس براي ارتقاء عملكرد مطلوب  - هاي ياددهي      رويكرد �

 دانشجويان

 هاي موفق تدريس در دانشگاه تهران       ارائه تجربه �

 هاي يادگيري موفق       ربهبرقراري ارتباط موثر با دانشجويان براي نيل به تج �

 .ها در بهبود كيفيت يادگيري نقش ارزيابي مستمر آموخته �
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 . هاي فوق با استقبال قابل توجهي از سوي اعضاي هيات علمي دانشگاه مواجه بوده است      برگزاري كارگاه

نوين كه در بيست و دومين كارگاه  هاي برخي اعضاي هيات علمي دانشكده علوم و فنون      توان به اظهارنظر از جمله مي

 .اند اشاره كرد هاي يادگيري شركت داشته      تجربه

    

  : پاسخ چند نفر از اعضاي هيات علمي به سوال هاي ارزيابي كارگاههاي آموزشي در زير بازنمائي شده است

 اشته است؟هاي شما در تدريس تاثيري د      آيا شركت در كارگاه آموزشي بر دانش و مهارت) الف

اي  بله، نكات جالبي را ياد گرفتيم و بر دانش ما افزوده شد، اما تا عمل نكنيم و آن را به مهارت تبديل نكنيم فايده

 .ولي در عمل هميشه سؤاالت متعددي پيش ميايد كه متأسفانه دسترسي به متخصصان هميشه آسان نيست. ندارد

يادگيري -وجه به رشته تخصصي شما در زمينه بهبود كيفيت فرايند تدريسهاي آموزشي با ت      آيا برگزاري كارگاه) ب

 )لطفا داليل خود را ذكر فرمائيد(مفيد بود؟ 

با دانستن اين فرايند و ديدن . هاي يادگيري و در نتيجه بهبود كيفيت تدريس مفيد بود      به جهت آشنايي با فرايند

. كند تر تواند تدريس را موفق شود كه مي هايي در ذهن زده مي رقهچند نمونه از تجارب تدريس براساس اين دانش ج

 .ها عملي نشده تا اشكاالتش درآيد اما همانطوركه در باال ذكر شد هنوز اين جرقه

مفيد , شركت در كارگاه آموزشي تا چه اندازه در تبادل نظر و برقراري تجارب بين شما و ساير شركت كنندگان) پ

 بوده است؟

هايي هم از  حل كرد و راه توانست در اجرا پيش آيد را مطرح مي د بود و برخي اشكاالت احتمالي كه ميبسيار مفي

 .شد كه راهگشا بود طرف مدرس بيان مي

 هاي يادگيري را توصيه مي نمائيد؟      هاي آموزشي طراحي تجربه       آيا به طور كلي اجراي كارگاه ) ج

  .يط مناسب البته، اما در زمان مناسب و شرا

 

هاي ياد شده با هدف ياري رساندن به اعضاي هيات علمي جهت ارتقاء كيفيت آموزشي در دانشگاه تهران       كارگاه

اميد داشت كه اين كوشش موجب  اينك پس از برگزاري بيش از بيست كارگاه آموزشي مي توان. برگزار شده است

 وه بر كارگاه هاي فوق الذكر، مي توان به نشست هاي علمي برگزارعال. يادگيري شده باشد -پيشرفت در فرايند تدريس

يادگيري و مشاوره با - اين نشست ها به منظور تبادل نظر درباره روش هاي تدريس. شده از طرف مركز نيز اشاره نمود

  .اعضاي هيات علمي عالقه مند به اينگونه بحث ها برگزار شده است

 

 و بروني كيفيت در گروه هاي آموزشياستمرار اجراي ارزيابي دروني  -6

هاي آموزشي كه قبال به آن       هاي ارزيابي دروني در گروه  عالوه بر پيگيري طرح 1391-1392در سال تحصيلي 

پرداخته بودند، برنامه ريزي براي اجراي آن در دانشكده هاي ديگر از طريق كميته ارزيابي كيفيت به عمل آمده 



٢۶ 

 

امر سعي بر آن بوده است كه از طريق فراهم آوردن خدمات پشتيباني و فني در زمينه ارزيابي البته، براي اين . است

ها  دانشكده/ ها هاي آموزشي، به وسيله مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه و نيز برگزاري كارگاه آموزشي براي پرديس      گروه

  . هيل شودفرايند ارزيابي دروني تس) شود به آنها اشاره مي 1-6كه در بخش (

  

 ها با فرايند ارزيابي دروني و بروني كيفيت  دانشكده/ها آشنايي اعضاي هيات علمي پرديس -6-1

هاي ارتقاء كيفيت بر اساس نتايج به دست       ارزشيابي از وضعيت موجود، تشخيص كمبودها و مشكالت و ارائه راهكار

  ي آموزشي از مهم ترين وظايف مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه به شمار ها      هاي دروني و بروني گروه       آمده از ارزيابي

ئه نموده اهاي گوناگوني را ار      ها و سمينار ها، سخنراني ها، كارگاه در اين راستا، مركز به صورت مستمر نشست. مي رود

 :ها است       اي از اين فعاليت است كه فهرست زير نمونه

در مركز ارزيابي كيفيت  19/7/1391 وني براي كليه اعضاي هيئت علمي در تاريخبرگزاري كارگاه ارزيابي در .١

 دانشگاه،

در مركز ارزيابي كيفيت  30/8/1391برگزاري كارگاه ارزيابي دروني براي كليه اعضاي هيئت علمي در تاريخ  .٢

 دانشگاه،

هاي انگيزشي براي ترغيب       اهرمنشست مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه و مسئوالن پرديس علوم درباره به كارگيري  .٣

 .7/11/1391هاي آموزشي به انجام ارزيابي دروني در تاريخ       گروه

دانشكده /اين نشست ها به منظور تبادل نظر درباره فعال نمودن كميته هاي ارزيابي كيفيت آموزش در پرديس

 . ر گرديدمستقل و چگونگي ياري رساندن به اجراي طرح هاي ارزيابي دروني برگزا
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 هاي آموزشي مجري      فهرست گروه -6-2

 .دهد روند فرايند ارزيابي دروني در طي سال تحصيلي گذشته در دانشگاه تهران را نشان مي 5 جدول

 

 بروني در دانشگاه تهران  هاي مجري طرح ارزيابي دروني و فهرست گروه )5(جدول

 توضعي گروه آموزشي دانشكده/پرديس رديف

 اتمام ارزيابي دروني تكنولوژي معماري هاي زيبا      هنر 1

 هاي زيبا      هنر 2
معماري منظر، فناوري معماري، مرمت معماري، موسيقي، 

 طراحي صنعتي، مطالعات عالي هنر، نقاشي و مجسمه سازي
 تهيه برنامه زمان بندي و آغاز ارزيابي دروني

 فني 2
آموزشي دانشكده مهندسي مكانيك، هاي       برنامه درسي گروه 

 گرايش مخابرات دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

تهيه پيش نويس مقدماتي گزارش ارزيابي در قالب 

 ABETتلفيقي از ارزيابي دروني دانشگاه و 

 ابوريحان 3
باغباني، علوم زراعي و اصالح نباتات، علوم دام و طيور، فني 

 كشاورزي، گياه پزشكي
 ه زمان بندي و آغاز ارزيابي درونيتهيه برنام

 اقدام به تدوين مالك ها و نشانگرها فلسفه و حكمت اسالمي الهيات 4

 تدوين پرسشنامه ها هاي آموزشي      تمامي گروه  كارآفريني 5

 گرد آوري داده ها و تجزيه و تحليل آنها جمعيت شناسي علوم اجتماعي 6

7 
زبان ها و ادبيات 

 خارجي
 تدوين  و توزيع پرسشنامه ها زبان روسي- زبان آلماني -ليسيزبان انگ

 تهيه برنامه زمان بندي و آغاز ارزيابي دروني جغرافياي انساني - جغرافياي طبيعي - كارتوگرافي جغرافيا 8

  

روني تجربه هاي پيشين در اين زمينه نشان مي دهد كه اجراي مناسب و مطابق با برنامه زمان بندي طرح هاي ارزيابي د

  در گروه هاي آموزشي، موجب پديد آمدن فرصت كافي براي استفاده از پيشنهادات اصالحي و اقدام براي بهبودي 

  .مي گردد

 

 حمايت مالي از گروه هاي آموزشي براي ارزيابي دروني كيفيت - 6-3

ند كه مستلزم خدمات از آنجايي كه در فرايند ارزيابي دروني، گروههاي آموزشي نياز به انجام فعاليت هايي دار

پشتيباني، مانند تهيه و تكثير پرسشنامه ها، اجراي آنها، و تنظيم و تحليل داده ها مي باشد، تخصيص بودجه اي 

عالوه بر آن در اختيار قرار دادن منابع آموزشي جهت آشنايي با فرايند ارزيابي دروني . حتي جزئي ضروري است

 :ين اقدامات فهرست شده استدر زير برخي از ا. اجتناب ناپذير است

هاي       جزوه، كتاب، دستورالعمل و اصول راهنما، دست برگ، نمونه گزارش(تامين منابع علمي راهنما جهت انجام ارزيابي  - 

 ).انجام شده به عنوان آشنايي با نحوه گزارش نويسي و نيز الگوي طرح



٢٨ 

 

انجام گام به گام مراحل ارزيابي دروني و بروني در همكاري كارشناسهاي فني ارزيابي دروني مركز جهت همكاري در  - 

 .گروه هاي آموزشي

تسهيل انجام مراحل اداري و كمك به عقد قرارداد با سازمان سنجش آموزش كشور جهت تخصيص بودجه مورد نياز  - 

 .اين فرايند توسط مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه

گانه  هاي آموزشي بر حسب نياز ايشان، در تمامي مراحل دوازده     تشكيل جلسات مشورتي با اعضاي كميته ارزيابي گروه - 

 .ارزيابي دروني

  

  

  

��  8و9�    ارزی
ر�i     روی�/د*�Z *اS   �|}~ تrf *st8    دا��    ا   ���	
ء aر    ار�=�� ��  L[=زش ~

  

  

 

 هاي مستقل      دانشكده/ها طراحي فرايند تدوين برنامه ساالنه ارتقاء كيفيت پرديس -7

) الف: (هايي است كه با اهداف مختلف و با تاكيد بر افزايش كيفيت       برنامه ارتقا كيفيت عبارت از مجموعه فعاليت

اين برنامه با توجه به . شود دانشكده ها تنظيم و تهيه مي/محيط يادگيري در پرديس ها )ب(، يادگيري دانشجويان

برنامه ارتقاء . شود ساله تدوين مي اي پنج    دانشگاه و واقعيتهاي جامعه، معموال براي دورههاي دانشجويان، شرايط       نياز

هايي كه ارتقاء كيفي        هاي دانشگاهي و شناسايي حوزه       كيفيت در قالب برنامه استراتژيك دانشگاه، نتايج حاصل از ارزيابي

بر اساس يك طرح پژوهشي، فرايند . شود ، تدوين و تنظيم ميها نقش كليدي در افزايش يادگيري فراگيران دارد آن

  .نشان داده شده است) 3شكل (زير  دانشكده در شكل/تدوين برنامه ارتقاء كيفيت در يك پرديس
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  فرآيند تدوين برنامه ارتقاء كيفيت) 3(شكل 
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 نشگاهيهاي ملي و بين المللي در زمينه ارزيابي كيفيت دا      همكاري با نهاد -8

براي ارتقاء كيفيت آموزش عالي در حوزه آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصي الزم است نسبت به         

از اين رو مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران گام هايي را به . پيشرفت هاي علمي در اين زمينه آگاهي بدست آورد

از جمله برقراري پيوند با . ي و بين المللي برداشته استمنظور برقراري پيوند هاي علمي در اين زمينه در سطح مل

 .شبكه كيفيت آموزش عالي در آسيا و اقيانوسيه است

 )Asia Pacific Quality Network(شبكه كيفيت آموزش عالي در آسيا و اقيانوسيه  -8-1

ت مربوط به ارزيابي و شبكه كيفيت آموزش عالي در آسيا و اقيانوسيه، يك شبكه اجتماعي است كه به عرضه خدما

اعضاي اين شبكه . اين شبكه در آغاز قرن بيست و يكم تشكيل شد. بهبود كيفيت در منطقه آسيا و اقيانوسيه مي پردازد

ماموريت اين نهاد، ياري دادن به . شامل نهادهاي ملي ارزيابي و اعتبارسنجي در كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه است

هاي ملي ارزيابي و اعتبارسنجي در       هاي سازمان      لي در منطقه ياد شده از طريق تقويت فعاليتارتقاء كيفيت آموزش عا

هاي كشوري ارزيابي و       بنابراين، علي االصول در اين نهاد فقط سازمان. هاي عضو و حمايت از همكاري ميان آنهاست      كشور

هاي مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران در رابطه با        توجه به كوششاما با . توانستند، عضويت يابند اعتبارسنجي مي

البته، . ارزيابي دروني و بروني و اشاعه فرهنگ كيفيت، اين مركز توانست دانشگاه تهران را به عضويت نهاد ياد شده درآورد

توانند  مندان مي عالقه. اين سازمان درآيند هاي ساير كشورها نيز توانستند به عضويت     پس از دانشگاه تهران، برخي دانشگاه

 org.apqn.www://http: با مراجعه به سايت زير، اطالعات بيشتري درباره اين نهاد به دست آورند

 همكاري با موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران - 8-2

 رزيابي و بهبود كيفيت در سطح آموزش عالي كشور، انجمن آموزش مهندسي هاي انجام شده براي ا       در امتداد كوشش
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موسسه ارزشيابي . ايران براي اولين بار در كشور، نهادي ملي را براي ارزيابي كيفيت  يك رشته تخصصي، تاسيس كرد

با همكاري گروه علوم مهندسي فرهنگستان جمهوري اسالمي  1390در سال  )ISEE@isee.ir(آموزش مهندسي ايران 

انتفاعي اين موسسه يك نهاد غير. هاي علمي مهندسي و سازمان سنجش آموزش كشور تاسيس شد      ايران، انجمن

ز هاي جاري در هر يك ا ها و به طور كلي سيستم غيردولتي است كه به منظور ارزشيابي و اعتبارسنجي كيفيت برنامه

كند تا با ارزيابي دروني و بروني  در واقع موسسه ياد شده كوشش مي. مراكز آموزش مهندسي كشور بنياد نهاده شده است

تا كنون  1390   اين موسسه از سال. ها اطمينان يابد و اعتبارسنجي نمايد هاي آموزشي مهندسي نسبت به كيفيت آن      گروه

ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران نيز در راستاي رسالت خويش، يعني ارتقاء كيفيت  هاي زيادي داشته و مركز      فعاليت

از جمله اين همكاري ها  مي توان به كارگاه برگزار شده از طرف . آموزشي، با اين موسسه همكاري نزديك داشته است

هاي يادگيري در آموزش       طراحي تجربه"، تحت عنوان 18/7/1392مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران كه در تاريخ 

در محل فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي   "مندان به امر آموزش هعالقمهندسي، ويژه اعضاي محترم هيأت علمي و 

هاي مهندسي برق، كامپيوتر      هاي آموزشي دانشكده      هاي درسي گروه       عالوه بر آن در ارزيابي دروني برنامه. ايران، اشاره كرد

  .كانيك نيز همكاري نموده استو م
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 هاي مستقل     دانشكده/ها تدوين الزامات مميزي پرديس - 9

هاي      دانشكده/ها همانطوركه در بخش اول اين خبرنامه ذكر شد، به منظور استقرار ساختار ارزيابي كيفيت در پرديس

نامه تشكيالت ارزيابي كيفيت  دگيري، آيينيا- ها در تعامل با شبكه كيفيت تدريس مستقل و ترغيب بيشتر دانشكده

نامه ياري رساندن مركز ارزيابي  هدف از تدوين اين آيين. هاي مستقل تدوين شده است     دانشكده/ها آموزشي در پرديس

ي براي هاي مربوط به برنامه ريزي و سياستگذار      هاي مستقل، در امر نهادينه كردن فعاليت     دانشكده/ها كيفيت به پرديس

نامه تشكيالت ارزيابي كيفيت آموزشي در  پس از تصويب آيين. دانشكده ها است/ابي و ارتقاء كيفيت در پرديس هاارزي

، در گام 18/4/1392هاي مستقل، در بيست و نهمين جلسه شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه در تاريخ      دانشكده/ها پرديس

هاي مستقل ضروري بود از اين رو چارچوب مميزي سيستم ارزيابي      دانشكده/اه نخست، تدوين الزامات مميزي در پرديس

كيفيت مطلوب، هاي آن در سه سطح       ها و نشانگر هاي مستقل تدوين شد و همراه با مالك     دانشكده/ها كيفيت پرديس

سيستم ارزيابي كيفيت مالك ها و نشانگرهاي مميزي ) 5(در جدول . ارائه گرديد كيفيت متوسط و كيفيت نازل

به كمك اين مالك ها و نشانگرها در هر نقطه از زمان مي توان . دانشكده هاي مستقل عرضه شده است/پرديس ها

سپس بر . دانشكده هاي مستقل را مورد قضاوت قرار داد/وضعيت موجود استقرار سيستم ارزيابي كيفيت در پرديس ها

  .رداختاساس نتايج اين ارزيابي به بهبودي آن پ

 
 هاي دانشگاه تهران     دانشكده/ها مالك ها و نشانگرهاي مميزي سيستم ارزيابي كيفيت در پرديس) 5(جدول

 كيفيت نازل كيفيت متوسط كيفيت مطلوب نشانگر مالك مميزي

ايجاد . 1-1

ساختارارزيابي 

كيفيت در پرديس 

 دانشكده/ 

تشكيل و استقرار . 1-1-1

  كميته ارزيابي كيفيت

  

 انتصاب كارشناس. 1-1-2

  

تدوين برنامه . 1-1-3

 جلسات

كميته ارزيابي كيفيت تشكيل  -

شده و احكا م اعضاء صادر 

 .گرديده است 

كارشناس مشخص شده و  -

 .حكم او صادر گرديده است 

برنامه زمان بندي جلسات  -

تدوين شده و جلسات به 

صورت منظم  و متوالي برگزار 

 مي گردد

ت در حال كميته ارزيابي كيفي-

تشكيل است  ، اعضاء مشخص 

شده ولي هنوز حكم ايشان صادر 

 .نگرديده است

كارشناس مشخص شده ولي -

 .حكمي براي او صادر نشده است

برنامه زمان بندي ساالنه جلسات -

كميته تدوين شده  ولي جلسات  

 .بطور منظم برگزار نشده است 

كميته ارزيابي كيفيت تشكيل  -

 .نيستند نشده و اعضاء مشخص

 

  .كارشناس نامشخص است-

  

  

برنامه زمان بندي براي جلسات -

تدوين نشده و جلسات برگزار نمي 

 .گردد
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 كيفيت نازل كيفيت متوسط كيفيت مطلوب نشانگر مالك مميزي

سياست  .1-2

 گذاري و

ريزي ارتقاء  برنامه

كيفيت در سطح 

 دانشكده/ پرديس

هاي  تدوين سياست .1- 1-2

كيفيت  قاءمناسب براي ارت

هاي       فعاليت 

دانشكده برحسب /پرديس

 اكاركرده

تدوين برنامه .2- 1-2

ارتقاءكيفيت پرديس 

 دانشكده

هاي مناسب براي        مشي خط-

هاي آموزشي       كيفيت فعاليت 

،پژوهشي وعرصه خدمات 

دانشكده تدوين /تخصصي پرديس

 شده و در دسترس است

برنامه ساالنه ارتقا ء كيفيت -

آموزشي ،پژوهشي وعرضه خدمات 

دانشكده تدوين /تخصصي پرديس

 .در دسترس است و  شده

هاي مناسب براي  كيفيت        مشي خط-

هاي آموزشي ،پژوهشي       فعاليت 

وعرصه خدمات تخصصي 

دانشكده تدوين نشده و لي /پرديس

 .درمورد آن بحث شده است 

برنامه ساالنه ارتقا ء كيفيت آموزشي -

،پژوهشي وعرضه خدمات تخصصي 

دانشكده تدوين نشده  ولي /پرديس

 .است وجه قرار گرفتهمورد ت

هاي ارتقاء كيفيت در        مشي خط

دانشكده  مورد بحث قرار / پرديس

 .گرفته نشده است وروشن نيست

ا رتقاء . 1-3

-كيفيت تدريس

 يادگيري

تدوين برنامه ارتقاء  .1-3-1

-كيفيت  فرايند تدريس

يادگيري براساس اطالعات  

 موجود در سامانه دانشگاه

هاي       دفدانشكده، ه/ پرديس

برنامه ارتقاء كيفيت  آموزشي 

را بر اساس گزارش كيفيت 

يادگيري  _فرآيند تدريس 

تعيين نموده است و برنامه 

زماني اجراي برنامه نيز تهيه  

 .شده و در دسترس قرار دارد

هاي       دانشكده، هدف/ پرديس

برنامه ارتقاء كيفيت آموزشي را بر 

اساس گزارش كيفيت فرآيند 

يادگيري تعيين نموده  _ستدري

است و برنامه زماني اجراي برنامه 

 ..در دسترس قرار ندارد

دانشكده برنامه ارتقاء /در پرديس

كيفيت عملكرد تدريس يادگيري 

اي  وجود ندارد و درباره آن جلسه

براي بحث و تبادل نظر تشكيل 

 .نشده است

تشخيص . 1-4

هاي توسعه       نياز

اي اعضاي  حرفه

 ميت علاهي

مشخص كردن  .1-4-1

هاي رشد و        نيازها و برنامه

اي اعضاي  توسعه  حرفه

 هيات علمي

اي  هاي  و توسعه  حرفه      نياز

اعضاي هيات علمي بر اساس 

هاي موجود تعيين       داده 

گرديده وگزارش آن  تهيه شده 

 .است 

اي  نياز به رشد و توسعه حرفه

ت علمي مورد توجه ااعضاي هي

دانشكده  قرار /ريت پرديس مدي

 .گرفته است 

ساز وكاري براي توسعه ويژگي 

ت علمي ااي اعضاي هي هاي حرفه      

وجود ندارد و دراين باره اقدامي 

 .انجام نشده است 

توانمند . 1-5

سازي اعضاي 

 ت علمياهي

تدوين  برنامه  .1-5-1

ت اتوانمند سازي اعضاي هي

 دانشكده/علمي پرديس

نه توانمند سازي برنامه ساال

ت علمي ااعضاي هي

دانشكده تدوين شده /پرديس

 .و در دسترس است 

انمند سازي مه ساالنه توبرنا

ت علمي ااعضاي هي

دانشكده تدوين نشده /پرديس

ولي در باره آن در جلسات بحث 

 .شده است 

دانشكده برنامه ساالنه /در پرديس

ت علمي اتوانمند سازي اعضاي هي

توجه قرار  تدوين نشده و مورد

 . گرفته نشده است 

اجراي . 1-6

 ارزيابي دروني و

 بروني كيفيت

برنامه اجرايي  تدوين. 1-6-1

 هاي  ارزيابي دروني و      طرح 

بروني كيفيت 

 دانشكده/پرديس

هاي       برنامه اجرايي طرح 

ارزيابي دروني و بروني در 

نيز  هاي پرديس و     دانشكده

ها  دانشكدههاي آموزشي       گروه 

تدوين شده و در دسترس 

 .است

هاي ارزيابي       برنامه اجرايي طرح 

/ دروني و بروني در پرديس

دانشكده  وجود دارد ولي اعضاي 

ت علمي نسبت به آن آگاهي اهي

  .ندارند

هاي ارزيابي       برنامه اجرايي طرح 

/ دروني و بروني در پرديس

دانشكده وجود ندارد و اعضاي 

ي نيز  نسبت به آن ت علماهي

 .آگاهي ندارند
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 كيفيت نازل كيفيت متوسط كيفيت مطلوب نشانگر مالك مميزي

 همكاري  با .1-7

 شبكه كيفيت

هاي       عرضه گزارش. 1-7-1

فصلي  به شبكه كيفيت 

تدريس يادگيري درباره 

هاي ارتقا كيفيت در       فعاليت

 دانشكده/پرديس 

همكاري با مركز . 1-7-2

ارزيابي كيفيت دانشگاه به 

منظور به روز نگه داشتن 

فيت سايت شبكه كي

يادگيري از طريق -تدريس

 بارگذاري ماهانه درشبكه

فراهم آوردن . 1-7-3

زمينه مناسب براي تعامل 

اعضا هيات علمي، دانش 

آموختگان و دانشجويان 

دانشكده با شبكه /پرديس

 يادگيري-كيفيت تدريس

دانشكده اطالع /پرديس -

رساني كافي و منظم در زمينه 

ز هاي ارتقاء  كيفيت ا      فعاليت 

هاي فصلي انجام       طريق گزارش 

 .دهد مي

دانشكده به طور /پرديس -

هاي خود را در       فصلي فعاليت 

 .شبكه بارگذاري مي كند

از طريق گردآوري و ارسال -

ها و اطالعات دقيق و  داده

جديد، به صورت مستمر، در 

به روز نگهداشتن سايت 

-شبكه كيفيت تدريس

يادگيري با مركز همكاري 

 .دهد اي را انجام مي تردهگس

دانشكده  برنامه اي /پرديس-

ت اجهت تعامل اعضاي هي

دانشجويان با علمي، پرسنل و

-شبكه كيفيت تدريس

ادگيري تهيه كرده و در حال ي

 .اجرا دارد

دانشكده، نسبتا به  اطالع /پرديس

هاي       رساني در زمينه فعاليت 

يادگيري -شبكه كيفيت تدريس

و به اشاعه فرهنگ اقدام نموده  

كيفيت پرداخته ولي گزارش 

 .نكرده است

ها  در زمينه گردآوري و ارسال داده

و اطالعات دقيق و جديد ، به 

صورت مستمر، نسبتا  ضعيف عمل 

كرده و نقش زيادي در به روز 

نگهداشتن سايت شبكه كيفيت 

 .نمايد يادگيري ايفا نمي -تدريس

دانشكده برنامه اي /در پرديس

ت علمي، اامل اعضاي هيجهت تع

دانشجويان با شبكه  پرسنل و 

يادگيري مورد -كيفيت تدريس

توجه قرار گرفته ولي تدوين نشده 

 .است

دانشكده هيچ گونه /پرديس

-تعاملي با شبكه كيفيت تدريس

 .يادگيري ندارد

 

اطالع رساني . 1-8

در باره ضرورت 

ارزيابي و ارتقاء 

 كيفيت دانشگاهي

نظم برگزاري م. 1-8-1

هاي آموزشي و        كارگاه

-هاي آموزشي      نشست 

پژوهشي به منظور اشاعه 

 فرهنگ كيفيت

اي  دانشكده ، برنامه/پرديس

جهت اشاعه فرهنگ كيفيت از 

هاي        طريق برگزاري كارگاه

هاي علمي       آموزشي و نشست 

 .تدوين كرده و اجرا مي نمايد

دانشكده، بطور موردي  /پرديس

هاي       هاي آموزشي و نشست      ه كارگا

پژوهشي برگزار  - آموزشي

اما برنامه منظمي در . كند مي

 دسترس نيست

دانشكده، برنامه اي براي /پرديس

 ارتقاء فرهنگ كيفيت دانشگاهي

ندارد و در اين باره اقدامي  بعمل 

 .نياورده است

ارتقاء كيفيت . 1-9

هاي عملي        مهارت 

وارتباطي 

 ياندانشجو

هاي       ارتقاء فعاليت  .1- 1-9

كارآموزي و كسب مهارت 

 عملي دانشجويان

تدوين برنامه دوره  .2- 1-9

هاي آموزشي       هاوكارگاه 

ويژه دانشجويان در زمينه 

هاي ارتباط       ارتقاء مهارت

 كالمي و نوشتاري

هاي       برنامه و دستور العمل   -

ي ها      كار آموزي و كسب مهارت 

عملي دانشجويان تدوين شده 

 .است 

هاي       با صنعت و سازمان  -

تخصصي مرتبط  در زمينه كار 

آموزي تعامل دارد و شواهد آن 

 .س استدر دستر

برنامه ارتقاءكيفيت مهارت  -

هاي ارتباط كالمي و نوشتاري       

 .استتدوين شده  ودر دسترس 

دانشكده ، در زمينه / پرديس -

صنعت و تجارت و ساير ارتباط  با 

هاي تخصصي مرتبط با       سازمان 

هاي آموزشي خود ضعيف       رشته 

عمل كرده و برنامه خاصي در 

جهت ارتقاء كار آموزي و كسب 

هاي عملي دانشجويان خود        مهارت

 ندارد

هاي       برنامه ارتقاءكيفيت مهارت  -

ارتباط كالمي و نوشتاري تدوين 

 .رس نيستدر دست ليشده  و

دانشكده ، در زمين / پرديس -

هاي       تدوين برنامه ارتقاء فعاليت

هاي عملي       كارآموزي،كسب مهارت

و ارتباطي دانشجويان، ارتباط با 

صنعت و تجارت و ساير 

هاي تخصصي مرتبط با       سازمان

گونه  هاي آموزشي خود هيچ    رشته

 .فعاليتي ندارد

يار استفاده از سيستم دست -

آموزشي در پرديس دانشكده 

 .شد با مشهود نمي
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 9در اين عامل . است "هاي دانشگاه تهران     دانشكده/ها سيستم ارزيابي كيفيت در پرديس" جدول فوق مربوط به عامل

فيت نشانگر همراه با الزامات قضاوت آنها تعريف شده اند و به منظور مميزي ابعاد مختلف سيستم ارزيابي كي 15مالك و 

يادآوري مي شود كه عامل مذكور يكي از عواملي است كه . هاي دانشگاه تهران، ارائه شده اند     دانشكده/ها در پرديس

 .دانشكده بر اساس آنها صورت مي گيرد/ مميزي هر پرديس

  

 از ارزيابي تا اقدام براي بهبودي -10  

ريزي براي افزايش قوت ها  نقاط قوت و ضعف، برنامهبدون شك هدف نهايي انجام ارزيابي كيفيت، تشخيص و شناسايي 

به نظر مي رسد  انجام . و كاهش ضعف ها و سرانجام حركت در جهت بهبودي وضع موجود و نيل به كيفيت مطلوب است

  يكي از . ارزيابي بدون اقدام براي بهبودي امري مطلوب نباشد، و اصوال بدون اقدام ياد شده، تالشي بيهوده خواهد بود

مهم ترين بخش هاي گزارش هاي ارزيابي دروني و بروني مربوط به ارائه پيشنهادات اصالحي در سطوح مختلف از گروه تا 

به عنوان نمونه مي توان به گزارش ارزيابي دروني و بروني گروه . دانشگاه و نظام آموزش عالي جهت بهبودي است

در عين حال . اشاره كرد) //:web/cuqa/13cuqa.ut.ac.irhttp/ :نيبه نشا( آموزشي مديريت و برنامه ريزي دانشگاه تهران

  در اين رابطه . به نظر مي رسد اجراي پيشنهادات اصالحي، از جمله مشكالت كنوني اين فرايند به شمار مي آيد

كيفيت دانشگاه، از جمله آنچه در وبگاه مركز ارزيابي كيفيت مي توان به مجموعه مقاله هاي همايش هاي ارزيابي 

از آنجايي كه اقدامات اصالحي يا به تعبير ديگر . مراجعه نمود) //:web/cuqa/14cuqa.ut.ac.irhttp/ :به نشاني(دانشگاه 

. ندان آشكار دارد، ثبت و معرفي اين اقدامات به آساني امكان پذير نيستاقدام براي بهبودي، ماهيتي تدريجي و نه چ

نمونه هايي كه در اين بخش معرفي مي شوند، از جمله اقداماتي هستند كه در نتيجه گزارش هاي ارزيابي صورت گرفته 

مركز . كشور به شمار آورد است و مي توان آنها را به عنوان نمونه هاي اميد بخش براي فرايند ارزيابي كيفيت آموزشي در

ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران نيز در انتقال پيشنهادات حاصل از گزارش هاي ارزيابي و طرح آنها در مجامع مربوط به 

بديهي است بدون انجام ارزيابي، پيشنهاد . ويژه شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران، تالش الزم را به عمل آورده است

از اين رو، همان طور كه ارزيابي بدون اقدام براي بهبودي ابتر و ناقص است، اقدام براي . ارائه نخواهد بود اصالحي نيز قابل

 . بهبودي برنامه هاي درسي نيز بدون انجام ارزيابي امري بدون پشتوانه و احتماال بي نتيجه خواهد بود

 موزشي روان شناسي دانشگاه تهرانگروه آ: اقدام براي بهبودي در سطح نظام آموزش عالي، مورد -10-1

نمونه اي بارز از آن را مي توان در فرايند . آوردهاي فرايند ارزيابي دروني اقدام براي بهبودي است ترين ره يكي از مهم

بر اساس نتايج حاصل از ارزيابي دروني كه در ارزيابي بروني نيز . ارزيابي گروه روانشناسي دانشگاه تهران مشاهده نمود

هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري        هاي مورد انتظار در دوره      قابليتد تاييد قرار گرفت، مربوط به هرم مور
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در نتايج ارزيابي دروني و بروني آشكار شد كه در سطح دانشگاه تهران به طور اخص . است شناسي در سطح كشور روان

اين امر بدان علت است كه درسطح كارشناسي، نمي توان . رخوردار نيستدوره كارشناسي روانشناسي باليني از مطلوبيت ب

شناسي باليني تربيت كرد و اين تخصص مربوط به  سطح كارشناسي ارشد و  دانش آموختگان را به عنوان متخصص روان

شده  ر مقاطع يادلذا از طرف گروه، پيشنهاد گرديد كه اين امر بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد و عناوين د. دكتري است

از آنجايي كه اين پيشنهاد مربوط به اقدام براي بهبودي در سطح نظام آموزش عالي كشور و وزارت علوم، . اصالح شود

شناسي و پس از طي  مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران براساس پيشنهاد گروه آموزشي روان. تحقيقات و فناوري است

به طوري كه اطالع حاصل شده است، عنوان روانشناسي باليني از دوره كارشناسي . كردمراتب الزم، اقداماتي را پيگيري 

هاي دولتي و غير دولتي      اين پيشنهاد در سطح كشور و براي تمام دانشگاه. به دكتري رشته مذكور اختصاص يافته است

 .مورد توجه قرار گرفته است

       اقدام براي بهبودي در سطح گروه هاي آموزشي -10-2

هاي آموزشي كه بر اساس نتايج ارزيابي دروني و بروني خود پيشنهاد اصالحي را ارائه نموده و در جهت بهبود       از گروه

از . كيفيت آموزشي گروه اقداماتي را به انجام رسانده است، گروه آموزشي مباني فلسفي اجتماعي آموزش و پرورش است

و تالش ) خارجي و فارسي(هاي جديد       ابخانه تخصصي گروه است كه با خريد كتابجمله اقدامات اين گروه، ارتقاء كت

 .برخي از دانش آموختگان براي گردآوري تعدادي كتاب اهدايي مرتبط با حوزه تعليم و تربيت صورت گرفته است

د سايت تخصصي گروه همچنين يكي ديگر از مصاديق اقدامات براي بهبودي كيفيت بعد از انجام ارزيابي دروني ايجا

 .ريزي آموزشي است آموزشي مديريت و برنامه

در راستاي تسهيل فرايند اقدام براي بهبودي، مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه نيز، در حد توان خود در جهت اقدامات 

 .مذكور، كمك هايي را به گروه هاي ياد شده، نموده است

  

 هاي مستقل      دانشكده/ها يابي كيفيت آموزش در پرديسهاي ارز     هاي برخي كميته      فعاليت -11

هاي مختلف اين خبرنامه       هاي صورت گرفته توسط مركز ارزيابي كيفيت كه در سرفصل      بدون شك بسياري از فعاليت

. نبود  قابل تحقق ها و نمايندگان آنها، دانشكده/ها پرديس       شرح داده شده اند بدون همكاري صميمانه و مسئوليت پذيري

هاي ادواري و غيره، همه در نتيجه مشاركت فعاالنه       ها، نشست هاي علمي، سخنراني ها، سمينارها، نشست برگزاري همايش

گرديده  ممكن "يادگيري دانشگاه-شبكه كيفيت تدريس" دانشكده ها در/اعضاي هيئت علمي و نمايندگان پرديس ها

تشكيالت ارزيابي كيفيت آموزش در بيست و نهمين جلسه شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه،  نامه  بعد از تصويب آيين. است
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نامه جديد،  هاي مستقل به منظور ايجاد ساختار تشكيالت ارزيابي كيفيت بر طبق آيين     دانشكده/ها اين مركز با پرديس

ها موفق به تشكيل كميته هاي ياد شده و  دانشكده/ها تعدادي از پرديس. مكاتبه و در صورت ضرورت همكاري نموده است

هاي ارزيابي كيفيت      برگزاري جلسات اوليه شده اند و ضمن ارسال صورتجلسه به مركز ارزيابي كيفيت اعضاي كميته

 :دانشكده ها عبارتند از/ اين پرديس ها. آموزش و نمايندگان خود را به اين مركز معرفي نمودند

 وفيزيك، دكتر غالمحسين رياضي، دبير كميتهمركز تحقيقات بيوشيمي و بي - 

 دانشكده حقوق و علوم سياسي، دكتر ولي رستمي، دبير كميته - 

 دبير كميته ،دانشكده علوم وفنون نوين، دكتر محمد مهدي ذوالفقارزاده - 

 دانشكده الهيات و معارف اسالمي، دكتر علي بيات، دبير كميته - 

 دبير كميته ه آبادي،هاي فني، دكتر محمود شا     پرديس دانشكده - 

 دبير كميته ،دانشكده علوم اجتماعي، دكتر رسول صادقي  -

  دبير كميته ،ي، دكتر عبدالحسين فقهيندانشكده ادبيات و علوم انسا  -

مستقل دانشگاه  هاي     دانشكده/ها هاي ارزيابي كيفيت آموزش در پرديس     كميتههاي ديگر       در ادامه به برخي از فعاليت

 :شود تهران اشاره مي

 هاي فني     فعاليت كميته ارزيابي كيفيت آموزش در  پرديس دانشكده -11-1

سالن شوراي ساختمان شماره دو دانشكده مهندسي  در 7/9/1392هفتمين كارگاه ويژه دستياران آموزشي، در تاريخ 

هاي مختلف دريافت       ايشان از سوي دانشكده دستيار آموزشي كه نام 170از ميان حدود . برق و كامپيوتر، برگزار گرديد

نفردانشجوي مقطع كارشناسي ارشد  42نفر دانشجوي مقطع كارشناسي،  16نفر دركارگاه حضور يافتند كه  68شده بود، 

 . نفر نيز دانشجوي مقطع دكتري بودند 10 و

داره گرديد، به بحث و تبادل نظر در در اين كارگاه كه توسط آقايان دكتر معماريان، دكتر دادرس و دكتر خسروي ا

همچنين در پايان كارگاه، . يادگيري و اصول يادگيري پرداخته شد- خصوص نقش دستياران آموزشي در فرايند تدريس

  ) TA(هاي تربيت دستيار آموزشي       كنندگان در خصوص وضعيت برگزاري كالس هاي شركت      انتقاد پيشنهادها و

  براي اطالعات بيشتر به سايت شبكه" .كنندگان نظرسنجي شد كارگاه از شركتو درباره  دريافت شد

 learning.ut.ac.ir-www.cuqa مراجعه شود." 
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ها و  نامه تشكيالت ارزيابي كيفيت در پرديس با توجه به آيين(هاي فني      تشكيل كميته ارزيابي كيفيت پرديس دانشكده* 

ده يا گروه در كميته ارزيابي كيفيت هر پرديس، مقرر شد اعضاي شوراي راهبردي لزوم عضويت يك نماينده از هر دانشك

 ).ها در كميته مذكور فعاليت داشته باشند ها و گروه كرسي يونسكو به عنوان نمايندگان دانشكده

ندسي معدن در نيمسال هاي درسي در دو دانشكده مهندسي عمران و مه       هاي ارزيابي دروني برنامه      فراهم آوردن زمينه* 

 با حمايت كانون فارغ التحصيالن فني 91-92اول سال تحصيلي 

 هاي بهبود آن       انجام جلسات متعدد كارشناسي براي بررسي مشكالت فرايند آموزش و يافتن راهكار* 

 كارگاه آموزشي توسط دفتر ارزيابي كيفيت آموزش پرديس  2برگزاري * 

 هاي كارشناسي        معرفي ساز و كار ارزيابي دروني برنامهبرگزاري كارگاه آموزشي * 

 كارگاه آموزشي به منظور ارتقاي كيفيت آموزشي دستياران آموزشي   3برگزاري * 

 همكاري مستمر با كرسي يونسكو در آموزش مهندسي * 

 

  

 هاي كشاورزي      فعاليت كميته ارزيابي كيفيت آموزش در پرديس دانشكده - 11-2

در اين . مورد ارزيابي قرار گرفت 1391هاي آموزشي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي در سال       يت دانشجويان از گروهرضا

ارزيابي كه توسط دانشجويان سال سوم و چهارم مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري انجام شده است دو عامل 

 ..هاي آموزشي      نحوه مديريت گروه) ب ،شيوضعيت آموز )الف: اساسي به شرح زير مورد نظر بود

 :اهداف مورد نظردر انجام اين ارزيابي شامل موارد زير بود
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 .هاي آموزشي پرديس از نظر دانشجويان،      شناسايي نقاط قوت و ضعف گروه .١

هاي       آگاهي و شناخت بيشتر و جامعتر اعضاي هيئت علمي و مديران آموزشي نسبت به مسائل و مشكالت گروه .٢

 هاي آموزشي گروه ها،       آموزشي به منظور ارائه مناسب در جهت تدوين برنامه

 هاي آموزشي خود،      اهميت دادن به نظرات دانشجويان و تقويت حس همكاري آنها به منظور ارتقاء كيفيت گروه .٣

 هاي آموزشي،      و موانع موجود در گروههاي الزم در دانشجويان و اعضاي هيئت علمي جهت رفع مشكالت       ايجاد انگيزه .۴

 هاي آموزشي،      سازي شرايط مطلوب به منظور ايجاد يك رقابت سالم و سازنده در ميان گروه فراهم .۵

 .هاي آموزشي      هاي آموزشي برتر، و معرفي، تقدير و تشويق آنها در جشنواره      تعيين و شناسايي گروه .۶

 .طي گزارشي مكتوب گرديده است نتايج ارزيابي نظر دانشجويان

 

  

 فعاليت كميته ارزيابي كيفيت آموزش در دانشكده علوم و فنون نوين  - 11-3

  29/8/1392اولين جلسه كميته در تاريخ . تاكنون دو جلسه كميته ارزيابي كيفيت در اين دانشكده برگزار گرديده است

در  .هاي آموزشي برگزار شد      انشكده و همچنين نمايندگان گروهبا حضور رئيس و همكاران مركز ارزيابي كيفيت و رئيس د

نامه تشكيالتي ارزيابي كيفيت آموزشي  تدوين آيين گيري و اين جلسه نخست پيرامون چگونگي شكل

دانشگاه، و نيز هدف از  يادگيري-تدريسها در دانشگاه، اهداف مركز ارزيابي كيفيت و شبكه كيفيت  دانشكده/ها پرديس

همچنين چگونگي تعامل . دانشكده هاي دانشگاه تهران، طرح و بررسي شد/هاي ارزيابي كيفيت پرديس ها     يس كميتهتاس

هاي آموزشي ويژه اعضاء هيات       هاي آموزشي دانشكده در زمينه ارزيابي كيفيت و برگزاري كارگاه      كميته ارزيابي با گروه

دومين جلسه كميته . يادگيري مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت -ي تدريسعلمي، به ويژه كارگاه طراحي تجربه ها

در . در محل دانشكده مذكور برگزار شده است 12/9/1392ارزيابي كيفيت آموزش دانشكده علوم و فنون نوين در تاريخ 

امه راهبردي مركز ارزيابي هاي ارزيابي كيفيت آموزش، الگوي اوليه برن      اين جلسه پس از بحث و بررسي پيرامون شاخص 
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هاي آموزشي در زمينه نحوه ارزيابي كيفيت آموزش مورد تاكيد قرار       كيفيت آموزش دانشگاه در راستاي ارائه برنامه گروه

  .گرفت

 فعاليت كميته ارزيابي كيفيت آموزش مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك -11-4

در اين جلسه  . هاي آموزشي تشكيل شد      با حضور مديران گروه 15/8/1392جلسه ارزيابي كيفيت آموزش در تاريخ 

همچنين اعضاي كميته . عوامل افزايش كيفيت آموزشي در مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك مورد بحث قرار گرفت

  .تشكيالت كيفيت آموزش دانشكده معرفي گرديدند

 

  

  

  

  

  

  

 علوم اجتماعي دانشكده فعاليت كميته ارزيابي كيفيت آموزش در - 11-5

جلسه اول به انتخاب نمايندگان گروه . تاكنون دو جلسه كميته ارزيابي كيفيت در اين دانشكده برگزار گرديده است

، جلسه دوم اين كميته در تاريخ اختصاص داشت هاي آموزشي در كميته ارزيابي كيفيت آموزش اين دانشكده

تماعي و نمايندگان منتخب در كميته ارزيابي كيفيت دانشكده و نيز با حضور رييس دانشكده علوم اج 9/10/1392

رييس، معاون و كارشناسان مركز ارزيابي كيفيت برگزار گرديد و در خصوص اولويت هاي ارتقاء كيفيت آموزشي دانشكده 

 .دو چگونگي رفع چالش هاي فراروي آن و نيز ارزيابي گروه هاي آموزشي به بحث و تبادل نظر پرداخته ش
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 هاي پژوهشي مركز       فعاليت -12

 نشست هاي پژوهشي برگزار شده - 12-1

از جمله مي توان به . در زمينه پژوهش، مركز ارزيابي كيفيت جلسات متعددي در زمينه هاي مختلف برگزار كرده است

 :نشست هاي كميته پژوهشي مركز و نيز جلسه اي با معاونت پژوهشي اشاره نمود

 محل برگزاري تاريخ موضوع نشست رديف

 مركز ارزيابي كيفيت 20/8/1391 بررسي خط مشي هاي پژوهشي مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه 1

 معاونت پژوهشي دانشگاه 1/4/1392 دانشكده ها/ ارزيابي كيفيت فرايند پژوهشي در پرديس ها 2

 مركز ارزيابي كيفيت 9/10/1392 آسيب شناسي چالش ها و دغدغه هاي درس روش تحقيق 3

 

در اين نشست ها موضوعاتي از قبيل هماهنگي كيفيت درس روش تحقيق در دانشگاه و نيز موضوع هاي ديگري نظير  

هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه، بررسي كيفيت ارزيابي فرايند تدريس       بررسي راهكارهاي ارتقاء كيفيت فعاليت

ارتقاء آن، و نيز تعريف فرايندهاي ارزيابي دروني در حوزه پژوهشي دانشگاه، مورد بررسي  در سيستم آموزشي دانشگاه و

  .قرار گرفته اند

 

 پژوهش هاي انجام شده در مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه  -12-2

 آموزشي  هاي بررسي مسائل گروه) الف

هاي اجرايي و اداري به       كنار فعاليت هاي گذشته، در    همچون سال 91-92مركز ارزيابي كيفيت در سال تحصيلي 

  از جمله . هاي آموزشي و دانشگاه پرداخته است      امر پژوهش و بررسي مسائل و موارد مربوط به كيفيت گروه

هاي آموزشي بر اساس نتايج حاصل از ارزيابي دروني و بروني  بررسي مسائل گروه"مي توان به طرح پژوهشي 

ارزيابي دروني ": بر اساس نتايج اين طرح، مقاله اي نيز تحت عنوان. اشاره نمود "دانشگاه تهرانآموزشي  هاي      گروه

در هفتمين همايش ارزيابي كيفيت در  "يادگيري در گروه هاي آموزشي دانشگاه تهران-فرايند تدريس و كيفيت

هاي       يادگيري بر اساس گزارش-د تدريسدر اين تحقيق به بررسي مشكالت فراين. هاي دانشگاهي، ارائه گرديد      نظام

يادگيري، استخراج و مورد توجه قرار گرفته -هاي موثر بر فرايند تدريس      ارزيابي دروني پرداخته شده و نيز نشانگر

يادگيري و نيز رفع -تواند به ارائه راهكاري جهت ارتقاء كيفيت فرايند تدريس نتايج حاصل از اين گزارش مي. است

همچنين از اين گزارش ابزاري تحت عنوان . هاي آموزشي در جهت نيل به اهدافشان منجر گردد      ت گروهمشكال

جهت نظرسنجي از اعضا هيات  ")يادگيري-فرايند تدريس موثر بر( هاي آموزشي      طرح شناسايي مشكالت گروه"

 . هاي آموزشي اجرا شده است      علمي، ساخته شده و در برخي از كارگاه
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  تطبيق شاخص هاي كمي سامانه هوش سازماني هموزن با نشانگرهاي ارزيابي دروني استخراج و) ب

هاي مشترك       هاي پژوهشي ديگر كه در مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه صورت گرفته است، استخراج شاخص      از جمله فعاليت

هاي ارزيابي كالن  مورد از شاخص 11در اين بررسي تعداد . ه استهاي ارزيابي دروني و ارزيابي كالن دانشگا      ميان نشانگر

تواند گامي براي تهيه چارچوبي  اين بررسي مي. هاي ارزيابي دروني تشخيص داده شد      دانشگاه تهران قابل تطبيق با نشانگر

  .مانه هوش سازماني، دانشگاه باشدهاي موجود در سا      هاي آموزشي از طريق داده      ويژه جهت ارزيابي الكترونيكي گروه

هاي مستقل از جمله فعاليت هاي ديگري است كه در حوزه پژوهشي مركز      دانشكده/ها باالخره، تهيه الزامات مميزي پرديس

  :شاخص زير طبقه بندي شده است 9اين الزامات در .  ارزيابي كيفيت دانشگاه صورت گرفته است

  

 دانشكده هاي مستقل دانشگاه تهران/ديس هاعوامل مميزي كيفيت پر )6(جدول

 عوامل مميزي رديف

 دانشكده/ سيستم ارزيابي كيفيت پرديس 1

 دانشكده/هاي آموزشي پرديس      كاركرد 2

 دانشكده/هاي پژوهشي پرديس      كاركرد 3

 هيات علمي 4

 دانشجويان 5

 دانش آموختگان 6

 هاي آموزشي       برنامه دوره ها و 7

 دانشكده/عرضه خدمات تخصصي پرديس 8

 دانشكده ها/ملي سازي پرديس ها فرا 9

  

ها  دانشكده/ها آنچه كه در اين برنامه تحقق يافته است، شاخص اول يعني الزامات مميزي سيستم ارزيابي كيفي پرديس

ربوط به آن ترسيم گرديده و براساس برنامه تدوين شده ماتريسي از الزامات م). خبرنامه مراجعه شود 29به صفحه (است 

. هاي آنها در سه سطح كيفيت مطلوب، كيفيت متوسط و كيفيت نازل پرداخته شده است      ها و نشانگر به تشريح مالك

كند تا وضعيت خود را از لحاظ سيستم ارزيابي كيفيت بررسي و  ها كمك مي ها و دانشكده  راهنماي مذكور به پرديس

  . مشخص نمايند

 دانشكده هاي مستقل / براي اجرا در پرديس ها  "طرح دستياران آموزشي" تدوين) ج

نامه دستياران آموزشي گامي در جهت توسعه حوزه اجرايي اين  مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه با تدوين پيش نويس آيين

اما از آنجا كه هرچند سابقه اين طرح را مي توان در پرديس دانشكده هاي فني مالحظه كرد، . طرح برداشته است

هاي درس در تمام پرديس       توانند نقش مهمي در تدوين و گسترش تحقيق و مديريت علمي كالس دستياران آموزشي مي



۴٣ 

 

دانشكده ها داشته باشد، مدون كردن تجربه هاي گذشته به منظور توسعه دستيار آموزشي در فرايند آموزش، /ها

لذا اين مركز بر اساس تجربه گذشته، . امري الزم و مثمر ثمر قلمداد مي گردد هاي جنبي در دانشگاه،   يادگيري و فعاليت

ها  قرار است اين پيش نويس پس از نظرخواهي از پرديس. نمود "دستيار آموزشي  نامه آيين"نويس  مبادرت به تهيه پيش

  .دهاي مستقل و مطرح شدن نظرات در شوراي آموزشي دانشگاه، به اجرا درآي     و دانشكده

 

 طرح پژوهشي ارزيابي كيفيت خدمات دانشگاهي ) د

همانطور كه قبال اشاره شد، پرسشنامه كيفيت خدمات دانشگاهي تدوين شده است و اجراي آن به صورت آزمايشي از ديگر 

كيفيت خدمات دانشگاهي در . باشد مي 1391- 1392هاي پژوهشي مركز ارزيابي كيفيت در سال تحصيلي       فعاليت

كننده كيفيت  هاي دانشگاه تهران عامل مهمي در كيفيت دانشگاهي است و بي گمان به عنوان تعيين     ها و دانشكده سپردي

در  "ارزيابي كيفيت خدمات دانشگاهي"تدوين پرسشنامه . يادگيري اثرگذار است-موقعيت يادگيري، بر فرايند تدريس

ها، ضمن  ها و دانشكده زد تا از طريق اجراي مستمر آن در پرديسمركز ارزيابي كيفيت دانشگاه، فرصتي را فراهم مي سا

بي ترديد، اين امر با ياري و . آگاهي از وضعيت موجود، اقدامات الزم در جهت بهبود كيفيت خدمات ياد شده صورت پذيرد

ين پرسشنامه، عمدتا سواالت مندرج در ا. ها امكان پذير است ها و دانشكده همكاري مديران و همه دست اندركاران پرديس

 :اند هاي زير طراحي شده      با هدف سنجش شاخص

 خدمات الكترونيك، فن آوري اطالعات و كتابخانه : الف

 فضاي فيزيكي و خدمات رفاهي: ب

 آموزشي دانشكده -خدمات پشتيباني: ج

 ارتباط و تعامل انساني: د

  يادگيري- كيفيت فرايند تدريس: ه

  

 :اند ن اين خبرنامه همكاري كردهاسامي افرادي كه در تدوي

 رييس مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه  ؛دكتر عباس بازرگان �

 عضو هيات علمي و معاون مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه ؛دكتر محمد دادرس �

 كارشناس پژوهش مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه ؛عدويه داشي �

 كارشناس مسئول مركز ارزيابي دانشگاه ؛زهرا قربانيان �

 اپراتور مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه  ؛ه تاجيكرباب �

 دانشگاه مسئول دفتر مركز ارزيابي كيفيت ؛ميترا نوري �

 آموخته كارشناسي ارشد رشته مديريت و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه تهران فريبا شريفي؛ دانش �
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