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؛ مورد دانشگاه كيفيت آموزش عالي ءارتقا شرايط تحققو  تشكيالت ارزيابي كيفيت دانشگاهي
  تهران

  )استاديار مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران( محمد دادرس
 )كارشناس ارشد مديريت و برنامه ريزي آموزشي( ريفيشفريبا 

  
   :چكيده

توان آن را در حالت كلي معادل مطلوبيت قلمداد كرد؛ و بر  شده است، ميهاي متعددي كه از كيفيت مطرح  با وجود تعريف
رسيدن به وضعيت مطلوب . همين قياس ارتقاء كيفيت به معناي گذر از وضع موجود و دست يابي به وضعيت مطلوب است

. طلوب را موجب مي شوندمستلزم در كنار هم قرار گرفتن عوامل متعددي است كه اوال در ايجاد تغيير موثرند و دوم تغيير م
هاي ارزيابي  بيش از يك دهه است كه ارزيابي كيفيت در نظام هاي مختلف آموزش عالي كشور، به ويژه در قالب اجراي طرح

هاي مربوط به اقدام براي ارتقاء كيفيت، در مقاالت متعددي گزارش شده  چالشو دروني و بروني در كشور ما جريان دارد، 
موزش عالي در سطوح ملي و دانشگاهي آها، به كمبود ساختار و تشكيالت مناسب ارزيابي كيفيت چالشاز جمله اين . است

اما اين پرسش مطرح است كه چه نوع ساختاري براي اين منظور ضروري است و در صورت وجود ساختار و . اشاره شده است
ش عالي ضروري است تا امكان آن را فراهم تشكيالت مناسب چه مراحل و شرايطي براي تحقق هدف ارتقاء كيفيت آموز

بنابراين در اين مقاله به منظور يافتن پاسخ اين دو پرسش، تشكيالت و ساختارهاي موجود در زمينه ارزيابي و ارتقاء . سازد
هاي موجود در ارتقاء  شود و با شناسايي چالش موزش عالي كشور معرفي مير دانشگاه تهران، به عنوان نماد آكيفيت د

  .گيرد كيفيت دانشگاهي در ايران؛ شرايط مطلوب براي امكان پذير شدن ارتقاء كيفيت دانشگاهي مورد بحث قرار مي
  

  :واژگان كليدي
  ساختارهاي ارزيابي و كيفيت در دانشگاه تهرانارتقا كيفيت دانشگاه، تشكيالت و ساختار ارتقا كيفيت، 
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  و بيان مساله مقدمه
بـه ويـژه بـراي كشـورهاي درحـال       هاي آموزش عـالي و پژوهشـي   ها و موسسه در دانشگاه يابيترين فلسفه وجودي ارز اصلي

نـد  معتقد همچنين صـاحبنظران . )1374بازرگان ( توسعه، بهبود مداوم درونزاي آموزشي، پژوهشي و خدمات تخصصي است
ايد به عنوان فعاليت جداگانه نگريست، كه ارزيابي را به عنوان يكي از كاركردهاي نظام مديريت دانشگاهي يا آموزش عالي نب

تـوان در جهـت بهبـود و ارتقـاي مـداوم بـه كـنش و         ريزي است و بدون ارزيابي نمي اي از چرخه مديريت و برنامه بلكه حلقه
ارزشيابي روشي براي افزايش بازده اجتماعي آموزش عـالي و نيـز سـازوكاري بـراي     . )1376بازرگان، ( ريزي اقدام كرد برنامه

نفعان، اطمينان از تحقق اهداف و بهبـود   رساني به ذي يد صالحيت، تخصيص عقالني اعتبارات، پاسخگويي عمومي، اطالعتاي
هـا، كاركنـان و    هاي نظام آموزشي، ارزيـابي برنامـه   گسترده فعاليتبا توجه به گستردگي و پوشش و  اند مستمر قلمداد كرده

 & Stufflebeam( ي در فراهم آوردن كيفيـت آموزشـي داشـته باشـد    مي تواند نقش موثر هاي آموزشي خدمات سازمان

Webster,  هـاي آمـوزش عـالي     با گذشت بيش از يك دهـه از عمـر ارزيـابي در نظـام     ).1380بازرگان، به نقل از ، 1989
بـرداري   هـره مندي براي ب توان سازوكار نظام ه زمينه اين مطالعه است، كمتر ميدركشورمان، به ويژه در آموزش غيرپژشكي ك

هاي كشـور مشـاهده    ر دانشگاهها و نتايج حاصل از ارزيابي، با هدف اقدام براي  بهبودي، دست كم به صورت عملي د از يافته
 شـود و  نمـي  بهره كافي برده ارزيابي كشورمان از  شواهد حكايت از آن دارد كه در حال حاضر، در نظام آموزش عالينمود و 

حتـي از  و حاصـل گذاشـته    هـا را بـي   شود، اما نبود سازوكار مشخص نتايج حاصل از اين يافتـه  مي هايي انجام اگرچه ارزيابي
 بنابراين مساله اين اسـت كـه   .شود مند استفاده نمي به صورت نظام ني نيزهاي ارزيابي درو پيشنهادهاي ارائه شده در گزارش

ايـن  . منـد گـردد   دانشـگاهي بهـره  ارتقاء كيفيت جهت ي در مند از نتايج و پيشنهادهاي ارزياب امبه صورت نظنظام دانشگاهي 
در ترين عناصر تعيين كننده در اين زمينه وجود ساختار مناسـب بـراي ايـن منظـور      از مهم يكي. مساله ابعاد گوناگوني دارد

قـاء كيفيـت ايجـاد    با توجه به اينكه براي نخستين بار در دانشگاه تهران ساختاري براي ارزيـابي و ارت . استمراكز دانشگاهي 
و فعاليت كند تـا   شودو در حال تكميل شدن است، اين پرسش مطرح است كه اين ساختار بر چه اساسي استوار شده است 

ارتقـاء كيفيـت   منجـر بـه   ؟ به عبارت ديگر چه الزامات و شرايطي الزم است كه اين تشكيالت شودارتقاء كيفيت امكان پذير 
  ؟ دانشگاهي شود

  
  ثمفاهيم مورد بح

ها به عنوان عامل  هاي ارتباطي و منابع نيستند و اينها از اعمال واقعي ما انسان چيزي جز قواعد و مجموعه ساختارها: ساختار
در اين پژوهش منظور ما از ساختار، . )1382بازرگان،( يابند فضا و زمان تكوين مجدد مي گيرند و در اجتماعي سرچشمه مي

به وجود بيايد تا اهداف هاي زيرمجموعه آن بايد  ماني است كه در هر دانشگاه و دانشكدهعوامل و تشكيالت و نيازهاي ساز
  . مورد نظر براي ارتقا كيفيت دنبال شود

 )زمينه( در تعريف يونسكو، كيفيت در آموزش عالي مفهومي چندبعدي است كه به ميزان زيادي به وضعيت محيطي: كيفيت
با وجود . ).58. ،ص1380،بازرگان( استانداردهاي رشته دانشگاهي بستگي دارد نظام دانشگاهي، ماموريت يا شرايط و

توان آن را در حالت كلي معادل مطلوبيت قلمداد  ، مي)1380بازرگان، ( هاي متعددي كه از كيفيت مطرح شده است تعريف
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مورد نظر قرار گرفته  اء كيفيتكيفيت به عنوان بخشي از مفهوم ارتق در اين مقاله؛ و بر همين قياس )1389دادرس، ( كرد
 .است و وضع مطلوب را نشان مي دهد

در اين  .)2012دستورالعمل ارتقا،(دانشجويان هاي يادگيري  اقدام عامدانه براي ارتقا و بهبود اثربخشي تجربه: كيفيتء رتقاا
كيفيت عوامل مختلفي است كه در هاي كيفي و بهبود  ريزي براي رفع كاستي پژوهش منظور از ارتقا كيفيت، اقدام و برنامه

  .نقش دارند يكيفيت دانشگاه ءارتقا
  هاي بين المللي در ارزيابي كيفيت آموزش عالي كوشش

 و جديد است انسبتموضوعي ها و عملكرد واحدهاي آموزش عالي  ها و اطالعات و قضاوت درباره كوشش گردآوري منظم داده
 1274(ميالدي  1895در اين كشور، در سال . مريكاستآ، دارده سابقه بار كشوري كه نزديك به يك قرن در اينتنها 

سپس از نيمه اول قرن بيستم، . هاي آموزش عالي آغاز شد ها و مؤسسه كوشش براي اعتبارسنجي دانشگاه) خورشيدي
يابي و اي، ملي يا تخصصي براي سنجش كيفيت و قضاوت درباره صالحيت مراكز آموزش عالي به ارز هاي منطقه انجمن

  .)1382بازرگان،( اند هاي تخصصي پرداخته ها يا دانشكده ها، دوره اعتبارسنجي برنامه
از اين سال به . ناپذير يافتند ارزيابي دانشگاهي را امري اجتناب) ميالدي 1985از سال (كشورهاي اروپايي در دو دهه گذشته 

هاي اخير ساز و كار ارزيابي را براي بهبود  گروهي در سالو برخي ديگر در دهه بعد و  1990بعد برخي از كشورها تا سال 
و به ) ميالدي 1985(در كشور فرانسه  »كميته ملي ارزيابي«توان به  اند؛ از آن جمله مي كيفيت آموزش عالي ايجاد كرده

  )همان منبع( .ميالدي تأسيس شده، اشاره كرد 1997در انگلستان، كه در سال  ١»نهاد تضمين كيفيت براي آموزش عالي«
اين نهاد در سال . ستا ))٢هاي استراليا نهاد كيفيت دانشگاه(( قابل توجه در ساير كشورها، تشكيلهاي  از جمله تجربه

هاي استراليا آغاز  مميزي دانشگاهبا هاي آزمايشي خود را براي بهبود كيفيت  ميالدي تأسيس و از همان سال كوشش 2001
 Woodhouse(است كرده  ,  هاي آموزش عالي كه تاكنون مورد مميزي قرار  ها و مؤسسه بازخورد دانشگاه ).2003
دهد كه فرايند تضمين كيفيت به وسيله نهاد ياد شده بهبود كيفيت را در مراكز آموزش عالي ميسر كرده  اند، نشان مي گرفته
  ).138 .همان منبع، ص(است 

با عضويت  2001نهادي است كه در سال ) EUA, 2001(اروپا هاي اروپا، به عنوان نماد آموزش عالي  انجمن دانشگاه
هاي  هاي اين نهاد، ياري دادن به ايجاد ساز و كار تضمين كيفيت در دانشگاه از جمله رسالت. هاي اروپا تشكيل شد دانشگاه
سپس ارزيابي . بپردازندي دروني بدهد تا به ارزيا هاي داوطلب در كشورهاي اروپايي را ياري مي اين نهاد، دانشگاه. اروپاست

ترين اقداماتي كه اين انجمن براي  مهم. پردازد دهد و به قضاوت درباره كيفيت آنها مي بروني دانشگاه داوطلب را سازمان مي
سازي براي مديريت راهبردي در  ياري دادن به ظرفيت: آورد، عبارت است از بهبود كيفيت آموزش عالي به عمل مي

  .)1382 بازرگان،( طريق انجام ارزيابي دروني و بروني هاي اروپا از دانشگاه
اين كشور، با توجه به روند جهاني شدن و دانش محور شدن . در ارزيابي دانشگاهي قابل توجه است نيز جربه كشور ايرلندت

گاه براي سنجش ها، به ايجاد ساز و كار مناسب در سطح هر دانش اقتصاد، فرصت را مغتنم شمرده و با مشاركت دادن دانشگاه
براي اين منظور، در ايرلند هر دانشگاه، خود مسئوليت ). CHIR, 2003:9(كيفيت و ارتقاي علمي آن پرداخته است 

                                                            
1-Quality Assurance Agency for Higher Education 
2-Australian Universities Quality Agency (AUQA) 
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هاي  لذا دفتر تضمين كيفيت براي فراهم آوردن شرايط الزم و هدايت كوشش. سنجش كيفيت و بهبود را بر عهده دارد
ورد م ٣»ها روساي دانشگاه كنفرانس«وب كلي ارزيابي كيفيت دانشگاهي را در اين كشور، چارچ. مربوط، ايجاد شده است
. ها را در ايرلند بر عهده دارد اين كنفرانس، نهادي است كه سياستگذاري و هماهنگي امور دانشگاه. تصويب قرار داده است

)CHIR, 2003:9(  
 .ها را بر طيفي قرار داد توان آن رت گرفته كه ميهايي براي ارزيابي آموزش عالي صو در كشورهاي در حال توسعه نيز كوشش

در يك سوي اين طيف، كشورهايي هستند كه هنوز فرصت انديشيدن درباره ارزيابي منظم براي بهبود كيفيت را به دست 
رسازي اند، بلكه به ساختا توان يافت كه نه تنها مراحل اوليه را طي كرده در طرف ديگر طيف كشورهايي را مي. اند نياورده

 1373( 1994از جمله اين كشورها هندوستان است كه در سال  .اند براي ارزيابي و بهبود كيفيت در آموزش عالي رسيده
هاي اخير با  نهاد ياد شده در سال. )INQAAHE, 2003(تأسيس كردا ر٤»شوراي ملي ارزيابي و اعتبارسنجي«) خورشيدي

هاي آموزش عالي پرداخته  ها و مؤسسه و ارزيابي بروني به قضاوت درباره دانشگاهگرا  استفاده از الگوي ارزيابي دروني مديريت
  .)1382 بازرگان،(است 

به تاسيس بخش تضمين ) خورشيدي 1380(ميالدي  2001در سال است كه  كشور آسياييتنها  مالزي اما
  ). همان منبع(است موزش اقدام كردههاي دولتي به عنوان يك واحد سازماني در وزارت آ كيفيت دانشگاه

 1375(ميالدي  1996اين كشور در سال . در ميان كشورهاي آمريكاي جنوبي، تجربه آرژانتين قابل ذكر است
را به وجود آورد و مسئوليت بخش كيفيت و قضاوت را به آن محول  "كميسيون ملي ارزيابي و اعتبارسنجي") خورشيدي

در هر دو . تأسيس شد) خورشيدي 1378(ميالدي  1999در سال  همچنين در شيلي كميسيون ملي اعتبارسنجي. كرد
  .)همان منبع(د مستقل، اما وابسته به دولت هستن كشور نهادهاي ياد شده

  
  ها و چالش ايران در آموزش عاليكيفيت ارزيابي 

كيفيت با هاي ارزيابي كيفيت و نيز بهبود  موضوع كيفيت در ايران از دهه هفتاد شمسي مطرح شده است، و فعاليت
هاي تحصيالت تكميلي، ايجاد فضاي علمي و فرهنگي براي توسعة دانش و  نظير تقويت دورهي هاي گيري جهتهايي با  برنامه
هاي علمي استادان و محققان ايراني و ارتباط  هاي فردي و اجتماعي دانشجويان، حمايت از افزايش توليد و يافته مهارت

بهبود و «در طي اين دوران و  استدر جريان بوده اي هدفمند  هادهاي اجتماعي به گونهبا صنعت و ديگر ن  بيشتر دانشگاه
ها و  يك سياست مهم محسوب شده است؛ اما به دليل نداشتن رويكرد روشن و مناسب، همواره سياست» ارتقاي كيفيت

 ). 1378، آبادي ابراهيم( هاي توسعه و بهبود كيفيت در بالتكليفي به سر برده است برنامه

 و باال از كه داشته ديوانساالر اريساخت ،است وجودآمده به ايران در عالي آموزش ارزيابي براي انقالب از بعد كه ساختارهايي
 عالي آموزش كيفيت تضمين و ءارتقا براي الزم هاي اراييك فاقد عمدتا دليل همين به و اند شده  ايجاد دولت توسط انبهيكج

 وجود به آن زيرمجموعة در و فرهنگي انقالب ستاد مصوبات براساس 61 سال از نظارت و ارزيابي عالي شوراي .بودند كشور
 .گرفت مي صورت ها ه دانشگا در وارزيابي نظارت هاي هسته و بازديدكننده هاي هيأت اعزام با شورا اين توسط ارزشيابي .آمد

                                                            
3Conference of Heads of Irish Universities (CHIR) 
4National Assessment and Accreditation Council (NAAC) 
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 اقدام خود مجموعة زير در "علمي و فرهنگي ارزيابي و نظارت هيأت"تشكيل به فرهنگي انقالب شورايعالي ،1379 درسال
 شوراي و ،نظارت به مربوط وظايف انجام مسؤوليتكه ) 46-45 صص ،1382 فرهنگي، انقالب عالي شوراي دبيرخانه( كرد

 سنجش و دفترنظارت. تداش برعهده را وزارتي ارزيابي نيز عالي وآموزش فرهنگ وقت وزارت در آموزش سنجش و نظارت
 ايجاد ،1367 سال در و شد آغاز 1364 سال از هايي فعاليت .دبو گرفته شكل1361 سال از مزبور وزارت آموزشي اونتدرمع

 آموزش سنجش و نظارت شوراي و شد مطرح آنها آموزشي هاي معاونت در ها دانشگاه آموزش سنجش و نظارت واحدهاي
 و تكميل آنرا تا شد مي ارسال ها دانشگاه به و تهيهي هاي فرم وراش اين نظر زير. دآم وجود به وزارت و آموزش معاونت درحوزة

 .)1385، نقل از فراستخواه، الف 1368 عالي، وآموزش فرهنگ وزارت(ند كن اعاده
 برعهده را عالي آموزش ارزيابي كار نظارت، ستاد و دفتر عنوان تحت واحدهايي ،نيز عالي آموزش و فرهنگ وقت وزارت در

 آن، اساس بر تا شد تصويب وزارت معاونان شوراي در "عالي آموزش ارزيابي و نظارت جامع طرح" 1376 درسال .داشت
 آموزش مؤسسات و ها دانشگاه دانشجويي و عمراني مالي، اداري، پژوهشي، ،يآموزش مورا ارزيابي به ارزشيابي، و نظارت گروه
 ارزيابي و نظارت دفاتر آنها نظر زير در و مؤسسات رزيابيوا نظارت شوراهاي). 1383فراستخواه، ي، نورشاه(بپردازد عالي

 عالي آموزش ارزيابي و نظارت دفتر1384 سال از. اند كرده مي فعاليت وزارتي ارزيابي و نظارت دفتر پوشش تحت مؤسسات،
 آموزش ارزيابي و رتنظا دفتر( داد ارائه را كشور عالي آموزش ومؤسسات ها دانشگاه ارزيابي و نظارت پيشنهادي طرح ،وزارتي
 .باشد داشته تأثير عالي آموزش اعتبارات توزيع در بايد ،نظارت و ارزيابي نتيجه پيشنهادي، طرح اين براساس ).1384عالي، 

 نظارت دفترهاي كالن قرار دارد كه  سياست بپيشنهادي شوراي عالي نظارت و ارزيابي براي تصوي ساختار سطح باالترين در
  ).1385 فراستخواه،( كند مي عمل آن دبيرخانه وانعن به ارزيابي و

هاي پيچيده  گري دولتي و خطي بوده با عدم توجه به محيط و زمينه ختار و تشكيالت كه مبتني بر تصدياين نوع سا
در آن ناديده گرفته شده است، نفعان  آموزش عالي و هنجارهاي دانشگاهي توام بوده است، و از سوي ديگر مشاركت همه ذي

 .است گذار تاثير بخشي نتايج حاصل از ارزيابي تعميمنيز و  بودن قابل استناد و موثقدر و  ،در ارزيابيي است كه يكي از عوامل
و اصالح ساختار  اند تا راهي براي بهبود پردازان اين حوزه در ايران تالش كرده دليل بسياري از فعاالن و نظريه  مينه به

به جذب حمايت سازمان سنجش  80شمسي و نيمه اول دهه  70ها در نيمه دوم دهه  شحاصل اين كوش. موجود بيابند
ها به صورت داوطلبانه  هاي دانشگاهي و نيز ارزيابي بيروني آن و اعتباري از ارزيابي دروني گروه اي كشور براي پشتيباني حرفه

، دبيرخانه 1383؛ محمدي، 1377همكاران،  ؛ حجازي و1385بازرگان، ( منجر شدنفعان  و توسط همتايان علمي و ديگر ذي
  ).1385به نقل از فراستخواه،  1385و  1382ارزيابي دروني، 

  دانشگاه تهراندر  كيفيتو ارتقاء ارزيابي 
و پيش از آن  خورشيدي 1370آغازين دهه هاي  يشينه مطالعات و دغدغه ارزيابي و ارتقاء كيفيت در دانشگاه تهران به سالپ

از جمله تاسيس دوره تحقيقات و ايجاد ساختارهاي آموزشي در قالب تدريج  هباين انديشه . )1392بازرگان،( گردد باز مي
به  ه است ويافتو تبلور ادامه هاي آموزشي  اجراي طرح ارزيابي دروني در گروهو اقدامات عملي با ارزشيابي آموزشي 

- و شبكه كيفيت تدريس آموزشي در دانشگاه تهران شي سنجش و تحقيقاتگروه آموز، گيري مركز ارزيابي كيفيت شكل
  .انجاميد يادگيري در دانشگاه تهران
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  مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران
براي نخستين بار در دانشگاه تهران به عنوان نماد در آموزش عالي و ارتقاء كيفيت هاي ارزيابي  به منظور تقويت فعاليت

تشكيل مركز . 5مورد توجه قرار گرفتوع ارزيابي و ارتقاء كيفيت دانشگاهي، مركزي با موضايجاد آموزش عالي كشور، 
و تصويب  26/2/84 تاريخ درارزيابي كيفيت دانشگاه تهران با استناد به مصوبه هشتمين جلسه هيأت رئيسه دانشگاه تهران 

 صورت گرفت1384در سالنشگاه هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و مديريتي دا با هدف ارزيابي كيفيت فعاليت ءهيأت امنا
نامه اركان  مطابق با اين آيين ).1385نامه مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران،  آيين. (اي نيز براي آن تدوين شد نامه و آيين

اين  1388در سال . هاي تخصصي مركز مركز ارزيابي كيفيت داشگاه تهران عبارتند از رييس مركز، شوراي مركز و كميته
، متشكل از يك بيني شده است جايگاه سازماني آن كه در تشكيالت دانشگاه تهران در حوزه رياست دانشگاه پيش كه مركز

و يك  )اپراتور(رئيس، يك معاون، چهار پست سازماني هيأت علمي و چهار پست سازماني كارشناسي، يك كمك كارشناس 
  .)1391بازرگان، ( مسئول دفتر مورد تصويب قرار گرفت

  
  دانشگاه تهران ارزيابي كيفيت شوراي

هاي حاكم بر جريان ارزشيابي آموزشي و پژوهشي دانشگاه و نظارت بر حسن  ها و خط مشي به منظور تعيين اصول، سياست
در ي به نام شوراي ارزيابي كيفيت دانشگاه ينامه مركز شورا آئين 6اساس ماده بر و ارتقاء كيفيت، هاي ارزشيابي  اجراي برنامه

ها و  نامه داخلي شورا، مقايسه عملكرد دانشكده وظايف اين شورا تنظيم و تصويب آئين. شده استتشكيل اه تهران دانشگ
  . استهاي برخورد مناسب و منطقي با عملكرد آنها  هاي آموزشي و مؤسسات و واحدهاي تابعه دانشگاه و تعيين شيوه گروه

هشت نفر از اعضا هيات  ر هيات رييسه دانشگاه و رييس مركز شاملعالوه ب دانشگاه كيفيت ارزيابي مركز شوراي اعضاي
اين شورا . شود علمي تمام وقت صاحب نظر دانشگاه تهران با مرتبه علمي دانشيار و باالتر و در صورت لزوم از استادياران مي

- شبكه كيفيت تدريس"يل تشكتوان به  هاي اين شورا مي ترين مصوبه مهم از جمله. جلسه برگزار نموده است 29تاكنون 
خبرنامه مركز ( اشاره كرد "اصول راهنماي ارزيابي و ارتقاء كيفيت دانشگاه تهران"، و نيز "يادگيري در دانشگاه تهران

  .)1392، دانشگاه تهران ارزيابي كيفيت
  هاي مستقل دانشگاه تهران دانشكده/ها ارزيابي و ارتقاء كيفيت در پرديستشكيالت 

-شبكه كيفيت تدريس"هاي  هاي مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران و نيز تحقق هدف ادن به تحقق هدفبه منظور ياري د
مورد نظر قرار هاي مستقل  دانشكده/ها پرديسهريك از تشكيالت ارزيابي كيفيت در  ايجاد، "يادگيري در دانشگاه تهران

به تصويب شوراي  18/4/1392در تاريخ ه نهايي آن نسخاي نيز براي اين تشكيالت تدوين گرديد و  نامه آيينو  گرفت؛
كميته ارزيابي كيفيت «اين آيين نامه بر محور ) 3(ساختار اين تشكيالت مطابق با ماده . بي كيفيت دانشگاه تهران رسيدارزيا

اين آيين ) 2(، وظايف اين تشكيالت كه موضوع ماده نامه شبكه آيين )1(مطابق با بند . قرار دارد» دانشكده مستقل/پرديس
 : تركيب اين كميته به شرح زير است. رسد دانشكده مستقل به انجام مي/نامه است از طريق كميته ارزيابي كيفيت پرديس

                                                            

  .و پيگيری شده است استاد ارجمند جناب آقای دکتر عباس بازرگان پيشنھادتشکيل مرکز از سوی  -  ٥
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نمايندگان ) يادگيري به عنوان رييس كميته ب-دانشكده مستقل در شبكه كيفيت تدريس/نماينده پرديس) الف
هاي آموزشي در دانشكده مستقل به انتخاب اعضاي هر دانشكده وابسته  گروههاي وابسته به پرديس، يا نمايندگان  دانشكده

  .به پرديس يا گروه آموزشي در دانشكده مستقل به عنوان اعضاي كميته
  :از است عبارتوظايف تشكيالت ياد شده  اهداف و

هاي  دانشكده/ ها اي اعضاي هيات علمي پرديس هاي حرفه هاي رشد و توسعه ويژگي مشخص كردن نيازها و برنامه .1
و پيگيري امور مربوط به استفاده از نتايج ارزيابي كيفيت تدريس اعضاي  مستقل با توجه به نتايج ارزيابي تدريس آنان

ربط در دانشگاه؛ براي  هيات علمي از طريق مديريت برنامه ريزي و نظارت آموزشي و ساير واحدهاي سازماني ذي
 هاي مستقل؛ دانشكده/ها يات علمي در سطح پرديسهاي توانمندسازي اعضاي ه تدوين طرح

ي مناسب براي اشاعه كيفيت ها هاي مستقل براي تدوين سياست دانشكده/ها شوراي آموزشي پرديسارائه پيشنهاد به  .2
  هاي آموزشي؛ فعاليت

 قل؛دانشكده هاي مست/يادگيري در پرديس ها-هاي ارتقاء كيفيت فرايند تدريس تدوين برنامه ساالنه فعاليت .3

ويژه ) الزامات(تدوين معيارهاي كيفيت هاي ارزيابي از جمله ارزيابي دروني و بروني و  در زمينه اجراي طرحهمكاري  .4
بي دروني و بروني گروههاي ها براي اجراي ارزيابي كيفيت به ويژه ارزيا ها و پرديس آموزشي، دانشكده هاي وهگر

  ؛آموزشي
  تحصيلي؛ دانشكده هاي مستقل در هر نيمسال/پرديس ها در سطحهاي ارزيابي كيفيت  تدوين گزارش .5
ها به  ماييپژوهشي به طور ادواري و ساير گرده-هاي آموزشي و نشست هاي آموزشي ريزي براي برگزاري كارگاه برنامه .6

 هاي مستقل؛ دانشكده/ي هيات علمي در پرديس هامنظور اشاعه فرهنگ كيفيت و توانمندسازي اعضا

هاي  دانشكده/ ها ان پرديسمناسب براي تعامل اعضا هيات علمي، دانش آموختگان و دانشجويفراهم آوردن زمينه  .7
  يادگيري؛ -مستقل با شبكه كيفيت تدريس

رآموزي و كسب مهارت عملي هاي كا كده هاي مستقل جهت ارتقاء فعاليتدانش/ربط پرديس ها همكاري با واحدهاي ذي .8
  هاي آموزشي؛ در گروه

  دانشكده هاي مستقل؛/م دستيار آموزشي براي ارتقاء كيفيت عملكرد يادگيري در پرديس هاايجاد يا تقويت سيست .9
  

  ها دانشكده/ها در پرديسارتقاء كيفيت دانشگاهي  شرايط تحقق
  :توان در موارد زير خالصه كرد مهمترين اهداف و وظايف اين تشكيالت را در زمينه ارتقاء كيفيت مي در عين حال .10
  دانشكده/رزيابي كيفيت در پرديسايجاد ساختار ا -1 .11
  دانشكده/ريزي ارتقاء كيفيت در سطح پرديس سياست گذاري و برنامه -2 .12
  يادگيري-ارتقاء كيفيت تدريس. 3 .13
  اي اعضاي هيأت علمي و تدوين برنامه توانمندسازي آنان هاي توسعه حرفه      تشخيص نياز. 4 .14
هاي آموزشي و ارزيابي  هاي ارزيابي دروني و بروني گروه جمله طرحهاي ارزيابي دروني و بروني كيفيت از  اجراي طرح. 5 .15

 دانشكده/كيفيت خدمات دانشگاهي در سطح پرديس
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  آموزش و اطالع رساني درباره ضرورت ارزيابي كيفيت دانشگاهي و اشاعه فرهنگ كيفيت. 6 .16
  رتباطيهاي عملي و ا      جمله در زمينه مهارت ارتقاء كيفيت يادگيري دانشجويان از. 7 .17
/ ها تشكيالت ارزيابي كيفيت آموزش در پرديس"  بيني شده و مندرج در آيين نامه ها و وظايف پيش تحقق هدف .18

مستلزم اقدامات ضروري از سوي كميته هاي ارزيابي كيفيت و  مديريت اين دانشگاه تهران،  "دانشكده هاي مستقل
  :يف پيشنهاد شده استدر جدول زير شرايط تحقق اين وظا. واحدهاي دانشگاهي است

  
  شرايط تحقق وظايف وظايف

  دانشكده/ايجاد ساختار ارزيابي كيفيت در پرديس -1

مطابق با (و ساير اعضاء) ها يا دانشكده(هاي آموزشي نمايندگان گروه -
دانشكده انتخاب شده اند /در كميته ارزيابي كيفيت پرديس) نامه آيين

  .و احكام آنان صادر گرديده است
فعال و عالقه مند و ترجيحا بـا مـدرك تحصـيلي    ( كارشناس حكم -

  .صادر گرديده است) مرتبط با آموزش
وظايف تشكيالت ارزيابي كيفيت در ميان اعضاي كميته تقسيم كـار  

  )با صدور حكم(. شده است

  .است بندي جلسات تدوين شده برنامه زمان -
زار مـي  ها، جلسات به صورت منظم و متوالي برگـ  بر اساس گزارش- 

  .گردد

ريزي ارتقاء كيفيت در سطح  سياست گذاري و برنامه -2
  دانشكده/پرديس

هاي آموزشي، پژوهشـي        هاي مناسب براي كيفيت فعاليت        مشي خط-
دانشكده تدوين شده و در دسترس /وعرصه خدمات تخصصي پرديس

  .است
ژوهشـي  ارتقا ء كيفيت آموزشـي، پ ) كوتاه مدت و بلند مدت(برنامه -

دانشكده تدوين شده و در دسترس /وعرضه خدمات تخصصي پرديس
   )QEP( .است

  يادگيري-ارتقاء كيفيت تدريس. 3

هاي برنامه ارتقـاء كيفيـت  آموزشـي را بـر           دانشكده، هدف/ پرديس-
يادگيري تعيين نموده اسـت   _اساس گزارش كيفيت فرآيند تدريس 

  .يه شده و در دسترس قرار داردو برنامه زماني اجراي برنامه نيز ته
هـاي   يـادگيري مطـابق بـا گـزارش    -هاي ارتقاء كيفيت تدريس طرح-

  .مدون در حال اجراست
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  شرايط تحقق وظايف وظايف

اي اعضاي هيأت علمي و  هاي توسعه حرفه      تشخيص نياز. 4
  تدوين برنامه توانمندسازي آنان

اي هـ       اي اعضاي هيات علمي بـر اسـاس داده    هاي توسعه حرفه      نياز -
  .موجود تعيين گرديده وگزارش آن تهيه شده است

دانشـكده  /برنامه ساالنه توانمند سازي اعضاي هيئت علمي پرديس -
  .تدوين شده و در دسترس است 

از جمله  بروني كيفيت ارزيابي دروني وهاي  طرحاجراي . 5
هاي آموزشي و ارزيابي  هاي ارزيابي دروني و بروني گروه طرح

 دانشكده/نشگاهي در سطح پرديسكيفيت خدمات دا

  

هاي ارزيابي دروني و بروني تـدوين شـده و در         برنامه اجرايي طرح  -
  .دسترس است

هاي مرحله اي طرح هاي ارزيابي مطابق با برنامه در  بر اساس گزارش
  .حال اجراست

طرح ارزيابي كيفيت خدمات دانشگاهي به صورت مستمر در ميـان   -
و نتـايج آن تـدوين    نشجويان در حال اجراسـت دانش آموختگان و دا

  .شده است

آموزش و اطالع رساني دربـاره ضـرورت ارزيـابي كيفيـت     . 6
  دانشگاهي و اشاعه فرهنگ كيفيت

اي جهت اشاعه فرهنگ كيفيـت از طريـق    ، برنامهدانشكده/پرديس -
هـاي علمـي تـدوين كـرده و           هاي آموزشي و نشست        برگزاري كارگاه

  . مي نمايد اجرا

جملـه در زمينـه    ارتقاء كيفيـت يـادگيري دانشـجويان از   . 7
  هاي عملي و ارتباطي      مهارت

هـاي عملـي         هاي كار آموزي و كسب مهارت   برنامه و دستور العمل -
  . دانشجويان تدوين شده است 

هاي تخصصي مـرتبط  در زمينـه كـار آمـوزي           با صنعت و سازمان  -
  .دارد و شواهد آن در دسترس استوجود تعامل 

هاي ارتباط كالمـي و نوشـتاري تـدوين          برنامه ارتقاءكيفيت مهارت -
  .شده و در دسترس است

  
ستقل، تدوين برنامه ارتقاء هاي م دانشكده/يكي از مهم ترين وظايف تعيين شده براي تشكيالت ارزيابي كيفيت پرديس .19

در اين زمينه ارائه  )QEP(چگونگي شكل گيري برنامه ارتقاء كيفيتيت موضوع، در اينجا به جهت اهم. كيفيت است
  .مي گردد

  كيفيت ءبرنامه ارتقا .20
هايي كه با اهداف مختلف از جمله افزايش كيفيت يادگيري  عبارت است از مجموعه فعاليت ٦كيفيت ءبرنامه ارتقا .21

نامه با توجه به نيازهاي دانشجويان و شرايط جامعه اين بر. شود هاي آموزشي تنظيم و تهيه مي دانشجويان در موسسه
اين برنامه با توجه به برنامه استراتژيك دانشگاه، نتايج حاصل از . شود ساله تدوين مي هاي معموال پنج براي دوره

، ها نقش كليدي در افزايش يادگيري فراگيران دارد هايي كه ارتقا كيفي آن هاي دانشگاهي و شناسايي حوزه ارزيابي

                                                            
6Quality Enhancement Plan 



 

10 

 

 هاي دانشگاهياولين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام
1393ماهارديبهشت-صنعتي شريفدانشگاه -  تهران

 شماره مقاله
1192 – QAUS 

هر برنامه ارتقاء كيفيت داراي اهداف و عناصري است كه جزو الزامات و شرايط پذيرش چنين . شود تدوين و تنظيم مي
ها را بررسي و اجرا و ارزيابي آن را تحت نظر دارد و  هايي از طرف موسسه اعتبارسنجي است كه اين برنامه برنامه

ها  ي رقابت با ساير دانشگاه كند كه اين رتبه در صحنه يافت مياي در ي آموزشي رتبه براساس آن دانشگاه يا موسسه
براي دريافت بودجه بيشتر يا حتي جذب دانشجويان برتر و نيز استقالل مالي بيشتر به واسطه شهرت و اعتبار به دست 

  )2012آمريكا، هاي جنوبي  هاي ايالت ها و كالج موسسه اعتبارسنجي دانشگاه. (آمده، موفقيت دانشگاه را در پي دارد
هاي اعتبارسنجي موجود است كه كيفيت عملكرد و  اي، نظام اي و قاره در اكثر كشورهاي جهان و يا به صورت منطقه .22

بندي با توجه به نظام سياسي  اين رتبه. كند بندي مي ها را رتبه ها را سنجيده و براساس نتايج حاصل آن فعاليت دانشگاه
هاي صرف شده  ي هزينه به دريافت بودجه بيشتر شود و يا سندي مورد قبول دربارهو اداري كشورها ممكن است منجر 

از سوي ديگر بديهي است كه هر چه دانشگاه يا موسسه آموزشي معتبرتر باشد به واسطه كيفيت . در دانشگاه باشد
هاي آن  پرداخت هزينهكنند و حتي حاضر به  باالتر، دانشجويان بيشتري به ادامه تحصيل در دانشگاه رغبت پيدا مي

ي باالتري دارد،تمايل بيشتري  كه دانشجويان برتر و بهتر نيز به انتخاب دانشگاهي كه رتبه تر از همه اين هستند و مهم
هاي معتبرتر ملي،  التحصيالن دانشگاه امكان ادامه تحصيل در دانشگاه دارند، در نتيجه جمعيت بيشتري از فارغ

با . شود ي مساعدتري براي جذب دانشجويان بيشتر و بهتر مي هند داشت كه اين خود زمينهالمللي خوا اي و بين منطقه
ها مطرح است، برخورداري از  اي كه بيش از پيش صحبت استقالل مالي دانشگاه رسد در دوره اين تفاصيل به نظر مي

  .چنين شرايطي مزيت رقابتي قابل توجه و انكارناپذيري است
گيرد،  هاي مختلفي براي بهبود و ارتقا كيفيت صورت مي هاي آموزشي مختلف، فعاليت و نظامدر مناطق مختلف جهان  .23

اين . هاي آمريكا رايج است ريزي براي ارتقا كيفيت است كه در بسياري از دانشگاه كه از جمله اين اقدامات، برنامه
، SACS٧عيين شده از جانب موسسه اعتبارسنجياي رابه صورت داوطلبانه مطابق با الزامات ت ساله ها برنامه پنج دانشگاه

كنند، در صورتي كه برنامه شرايط مدنظر موسسه را داشته باشد، دانشگاه با اجراي آن موجبات ارتقا كيفيت  تنظيم مي
ي ارتقا كيفيت است، فراهم  ي مورد نظر كه همان هدف برنامه ها و دانش و توان دانشجويان خود را در زمينه فعاليت

  . شوند ها و اقدامات مورد ارزيابي موسسه قرار گرفته و از سوي موسسه اعتبارسنجي ارزيابي مي د و اين فعاليتكن مي
ي ديگري از  نيز مانند هر برنامه  برنامهاين .ي ارتقاء كيفيت يك برنامه عمل يا به عباراتي برنامه عملياتي است برنامه .24

  :كند يروي مياصول و قواعد تدوين برنامه يعني موارد زير پ
 تشخيص شرايط و وضعيت گذشته و حال  .25

 ها  ارزيابي نيازها و تدوين هدف .26

 ها براي تحقق هدف) انساني، كالبدي، مالي(تعيين منابع  .27

 )1370مشايخ، (ي نيازها و منابع  مقابله .28
هاي آمريكا كاربرد  با توجه به پيشينه بررسي شده، برنامه ارتقا كيفيت كه در اعتبارسنجي اقدامات و عملكرد دانشگاه .29

نمايد، به عنوان سازوكار  پذير مي اي كه با توجه به ساختارهاي فعلي موجود در ايران امكان دارد به عنوان نمونه

                                                            
7-Southern Association of College and School   
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همانطور كه گفته شد، امكان تطابق ساختارهاي موجود براي تدوين اين برنامه كه با هدف . شود پيشنهادي معرفي مي
  . وجود دارد) دانشگاه تهران(با ساختارهاي موجود در ايران گيرد،  ميها صورت  ارتقا عملكرد دانشگاه

و ماموريتي كه   ي كه براي الگوبرداري مورد بررسي قرار گرفتند عالوه بر برنامه استراتژيك، رسالتا  ي نمونه ها برنامهدر  .30
هاي بازار نيز مورد توجه قرار  تهشناختي دانشگاه و نيز خواس هاي جمعيت دانشگاه براي خود تعريف كرده است، ويژگي

المللي تگزاس با توجه به ساختار جمعيتي دانشجويان خود، موضوع برنامه  به عنوان نمونه دانشگاه بين. گرفته است 
  . ارتقاء كيفيت خود را ارتقا مهارت نوشتاري تعريف كرده است

  :كردهاي زير را به كار برده استدر تعيين موضوع برنامه ارتقا كيفيت خود روي ٨دانشگاه مركزي فلوريدا .31
  اي  هاي ملي و موسسه ها و مطالعات و پژوهش بررسي كامل برنامه استراتژيك، ارزيابي .32
  هاي دانشگاه  بررسي راهكارهاي استراتژيك براي تعيين تجربه .33
  رساني با رييس دانشگاه  هاي اطالع جلسه .34
  گروه كانوني با دانشجويان و اعضاي هيات علمي  .35
  وق پيشنهادات اينترنتي صندتشكيل  .36
  نظرسنجي كاغذي و ايميلي درباره موضوعات احتمالي در سطح دانشگاه .37
  نظرسنجي كاغذي و ايميلي درباره اهميت موضوعات شناسايي شده  .38
  هاي اصلي برنامه  شناسايي موضوعات احتمالي برنامه با جزييات بيشتر و با توجه به ويژگي .39
 تامين سرمايه براي پشتيباني  .40

  گزارش براي انتخاب موضوع از ميان پيشنهادات تهيه .41
  رهبري براي انتخاب موضوع مناسب  /ها و پيشنهاد به گروه مديريت ارزيابي گزارش .42
هاي ارتقاء كيفيت الگو مورد توجه قرارگرفته است،  توان به آن اشاره كرد و در بسياري از برنامه ي ديگري كه مي نكته .43

  : كه از يك دانشگاه پژوهشي ارائه كرده است و تعريفي است ٩پژوهش موسسه باير
 ١٠ايجاد  فرصت يادگيري، پژوهش و پرسشگري .44

اي كه هم در زمان تحصيل در دانشگاه و  هاي ضروري براي برقراري ارتباط شفاهي و نوشتاري به گونه آموزش مهارت .45
  . باشد اي در اين مهارت توانمند و خبره التحصيلي در زندگي شخصي و حرفه هم پس از فارغ

ها در هر سطحي كه دانشجو خواهان و  شناخت و درك ارزش هنر، انسانيت، علوم و علوم اجتماعي و فرصت تجربه آن .46
  . توانمند بر انجام آن باشد

  . اي او باشد التحصيلي و يا موقعيت حرفه سازي دقيق و كامل دانشجو براي هر چيزي كه فراتر از فارغ آماده .47
هاي بررسي شده، اولين اقدام  شود، در نمونه اي است كه در سطح دانشگاه اجرا مي نامهبرنامه ارتقاء كيفيت بر .48

با برگزاري  رساني اين اطالع ،كه برنامه ارتقاء كيفيت چيست ي اين درباره .است رساني در سطح دانشگاه اطالع

                                                            
8University of Central Florida  
9Boyer 
10Inquiry based learning  
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شگاه و استادان و مديران دانشگاه، سايت، توزيع خبرنامه در ميان دانشجويان، كاركنان دان همايي مختلف، ايجاد وب گرد
شود، در ابتدا كه اقدامات  ي اعتبارسنجي محسوب مي جايي كه اين برنامه يكي از مراحل برنامه از آن. گيرد صورت مي

ها، براي مشاركت در  ها و مديران گروه ي دانشگاه و روساي دانشكده شود، هيات مديره الزم براي اعتبارسنجي انجام مي
ي   هاي مختلفي براي تدوين برنامه اند و به اين ترتيب گروه ه و اقدام براي ارتقا كيفيت دانشگاه توجيه شدهاين برنام

 . هاي مربوط را دارند شوند كه هر كدام مسئوليت انجام بخشي از فعاليت ارتقاء كيفيت در دانشگاه تشكيل مي

دهد كه اولين گام در اين برنامه،  در حال اجرا نشان ميهاي ارتقا كيفيت اجرا شده يا  برنامه  به بيان بهتر، بررسي .49
هاي  بهمين منظور كميته. ي ارتقا كيفيت در دانشگاه است تصميم دانشگاه و مديريت آن بر تنظيم و اجراي يك برنامه

در  هاي زير معموال گروه. شود شوند و هركدام مسئول گردآوري داده و تنظيم بخشي از برنامه مي مختلفي تشكيل مي
هاي مشابه در دانشگاه به ايجاد سازوكار  شوند كه تشكيل گروه ها براي تدوين برنامه ارتقا كيفيت تشكيل مي دانشگاه

  . كند ي ارتقا كيفيت كمك مي مناسب براي تدوين، اجرا و ارزيابي برنامه
اعضاي هيات علمي و استادان،  هاي بررسي شده براي تعيين موضوع برنامه، هر دانشگاه به فراخور وضعيت از در برنامه .50

ي اول  ي موضوع انتخابي يا تعدادي از موضوعات كه در مرحله ، دربارههاي اداري و اجرايي و دانشجويان كاركنان بخش
هاي  اند، به روش ها به توافق رسيده ي اهميت آن ه هاي مختلف دربار هاي مشورتي اعضاي كميته جلسهر دها  بررسي

ي موضوع، مطالعات الزم براي شناسايي  شود و پس از توافق درباره نظرسنجي ميالكترونيكي  سنجيمختلف مانند نظر
هاي مختلف  ها و كميته اقدامات و تصميماتي كه براي دستيابي به هدف مورد نظر الزم است، با به كارگيري گروه

  . شود دانشگاه انجام مي
هايي هستند كه  هاي ارتقا كيفيت مناسب، موضوع ، موضوع)2012(ن برنامه ارتقا كيفيت ياساس دستورالعمل تدو بر .51

ي درسي  سازي برنامه هايي مانند بهبود جو دانشگاهي براي يادگيري دانشجويان، تقويت و غني ها بر حوزه تمركز آن
ها و  هاي تفكر نقادانه، استفاده و معرفي روش عمومي، ايجاد رويكردها خالقانه براي يادگيري تجربي، ارتقا مهارت

كشف و شناسايي و درگيري دانشجويان در يادگيري و  يادگيري نوآورانه، افزايش ميزان مشاركت- راهبردهاي تدريس
 . هاي درسي است هاي قابل تصور براي استفاده از فناوري در برنامه حل راه

  
  اقدامات اجرايي 

هاي مختلفي را  با موضوع و هدف برنامه خود، روش توان به موارد زير اشاره كرد هر دانشگاه متناسب از اقدامات اجرايي مي
  . ي تلفيق با برنامه درسي و يا فوق برنامه و جانبي است گيرد، اين اقدامات معموال در دو حوزه در پيش مي

  :ح زير استبه شر، )2012-2010( 11مراحل اجراي برنامه ارتقا كيفيت در بيندريج كالج
  يفيت مرتبط با موضوع آموزش اساتيد براي طراحي درس با ك-1
  ها  ارزيابي توان استادان در طراحي و يا اصالح طراحي دوره -2
  ها  هاي خاص طراحي شده براي ارتقا كيفيت و نيز ارزيابي كارآيي آن ها و يا دوره برگزاري كالس -3

                                                            
11Bainbridge College 
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  ها ر اين دورهها يا شركت د ي فعاليت اين دوره هاي خاص و نحوه هاي الزم براي دوره طراحي دستورالعمل -4
  گيري روند پيشرفت و بهبود مداوم برنامه انتظار براي برنامه ارتقا كيفيت با هدف پي ارزيابي دستاوردهاي مورد -5
 QEPسازي گزارش نتايج برنامه  ارزيابي موفقيت تكويني برنامه طي پنج سال و آماده-6

اين . را با جزييات بيشتري در سايت معرفي كرده استدانشگاه سنترال فلوريدا مراحل اجراي برنامه ارتقا كيفيت خود 
  اجرا و اجرا تقسيم كرده و فعاليت مربوط را به شرح زير فهرست كرده است-دانشگاه مرحله اجرايي را به دو دوره پيش

 SACSاصالح و تعديل برنامه ارتقا كيفيت براي تطابق بيشتر با الزامات موسسه اعتبارسنجي  -1

 ي اجرايي برنامه ارتقا كيفيت  رحلهشناسايي تيم رهبري م -2

 شناسايي اعضاي هيات علمي با عالقه قابل توجه به موضوع -3

 ها  استفاده از يك سيستم گردآوري داده -4

 تنظيم و درخواست بودجه  -5

 ي اداري و اجرايينابپشتي -6

  هايي كه بايد اجرا شوند ها و فعاليت طراحي برنامه - 7
 

  QEP رزيابي موفقيتا
مراحل ارزيابي براي مثال در كالج  هوارد، . از مراحل اساسي در هر برنامه ارتقا كيفيت است ارزيابي برنامه، يكي -8

         ارزيابي خود برنامه ارتقا كيفيتاول، . شود و سه جزء اصلي دارد شامل سنجش مستقيم و غيرمستقيم مي
اي  استاندارد شدهخرين مورد آزمون شوند و آ مي يهايي كه طراحي و اجراي هاي خاص و پروژه ارزيابي فعاليتدوم، 

ها  انگليسي، رياضي و علوم كه در آن هاي زبان توان تفكر انتقادي دانشجوياني كه در كالس است كه براي ارزيابي
  . رود هاي مربوط به ارتقاء كيفيت يادگيري دانشجويان اجرا شده است، طراحي شده و به كار مي برنامه

از كل برنامه اجرا  يي برنامه ارتقاء كيفيت، ارزيابي تكوين سال تحصيلي، كميتهدر اين دانشگاه در پايان هر  -9
ها، ميزگردهاي اعضاي هيات  ها، پروژه كند، اين ارزيابي شامل يك بازنگري از كل كارهاي اجرايي و فعاليت مي

سي است كه همه به نرخ بازديدهاي كالو ها، نرخ ماندگاري،  بعالوه گزارش شامل توزيع نمره. علمي و غيره است
  . عنوان شاخصي براي ميزان موفقيت و تكميل ارزيابي است

گزارشي كه براي راهنمايي ارزيابان برنامه ) SACS(هاي جنوبي آمريكا  هاي ايالت در موسسه اعتبارسنجي دانشگاه -10
  :معرفي كرده است موارد زير فهرست شده است

بر اساس و برنامه  ،ظر گرفتن نيازهاي دانشگاه و دانشجويان انتخابآيا موضوع برنامه ارتقا كيفيت براساس و با درن -11
 طراحي شده است؟آن 

 ريزي دانشگاه متصل است؟  آيا اين برنامه به ديگر فرآيندهاي برنامه -12

  مناسبي وجود دارد كه ضرورت و نياز به تدوين برنامه را نشان بدهند) هاي مستند  داده(آيا اسناد و مدارك  -13
  اند؟ نشگاه در شناسايي موضوع و طرح برنامه مشاركت داشتهآيا مجموعه دا -14
  يادگيري دانشجويان را مدنظر دارد؟كيفيت، آيا برنامه ارتقا  -15
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  آيا يادگيري دانشجويان تعريف مناسبي دارد؟ -16
  آيا دستاوردهاي خاصي براي يادگيري دانشجويان مشخص شده است؟ -17
  ريزي دقيقي براي ارزيابي وجود دارد؟ آيا برنامه -18
  شود؟ يا بروندادها و محصول برنامه از جمله يادگيري ارزيابي ميآ -19
شود و براي بهبود و اجراي تكميلي طرح به كار گرفته  آيا فرآيندهاي برنامه و نيز پيشرفت برنامه ارزيابي مي -20

  شود؟ مي
  هاي خود را براي اجراي طرح نشان بدهد؟ آيا دانشگاه به خوبي توانسته است قابليت -21
  سال اختصاص يافته و تعهد تامين وجود دارد؟ 5افي براي پيشبرد برنامه در آيا منابع ك -22
  آيا نيروي انساني مورد نياز مشخص است؟ -23
  آيا بودجه دقيق تنظيم و تصويب شده است؟ -24
ها  هاي كلي كه در ارزيابي برنامه بايد به آن فعاليتليستي در نظر گرفت كه هم  ن چكتوا موارد مطرح شده را مي -25

  . ها توجه كرد كند كه در تدوين برنامه حتما بايد به آن كند و هم  مواردي را  مشخص مي را معرفي ميتوجه شود 
  

  گيري بحث و نتيجه
مطابق با تعريف، ارزيابي، شناسايي وضع موجود . اند ارزيابي را بدون اقدام براي بهبودي و ارتقاء كيفيت امري بيهوده دانسته

ها، و اگرچه ممكن  ها و ضعف شناسايي وضع موجود گامي است براي آگاهي از قوت. براي دستيابي به وضع مطلوب است
هاي ارزيابي، اقدام براي بهبودي بخشي مهم از چرخه  هاي گوناگوني عمل شود، از بعد نظري در مدل است در عمل به شيوه
  ). 1380و بازرگان،  1987ورتن و ساندرز، ( دهد ارزيابي را تشكيل مي

هاي آموزشي نيز مطابق با الگوي ارزيابي دروني دربردارنده پيشنهادهاي بهبود  گروه) و بروني(رزيابي دروني هاي ا گزارش
با . اجراي اين پيشنهادها نيز منوط به پيگيري گروه و ساير مسئوالن دانشگاهي خواهد بود. كيفيت در سطوح مختلف است

ستقل امكان پيگيري اين پيشنهادها از طريق تشكيالت يادشده دانشكده م/ايجاد تشكيالت ارزيابي كيفيت در هر پرديس
  . شود فراهم مي

ها و  بيني شده در پرديس ، و تشكيالت پيش"يادگيري در دانشگاه تهران-شبكه كيفيت تدريس"گيري  با توجه به شكل
اي ارزيابي و ارتقاء كيفيت در ه اي براي هدايت فعاليت توان گفت كه ساختار اوليه به عنوان زمينه هاي مستقل، مي دانشكده

آمده است؛ و  به وجودهاي حاصل در هر واحد از طريق شبكه در دانشگاه تهران  سطح واحدهاي مذكور و اشتراك تجربه
در سطح پرديس و دانشكده و نيز در سطوح باالتر دانشگاهي از طريق هيات رييسه و  ،پيشنهادهاي مربوط به ارتقاء كيفيت

كيفيت دانشگاه و شوراي ارزيابي  هاي يادشده و نيز از طريق مركز ارزيابي دانشكده/ها نتخب آن پرديسهاي م ساير كميته
  . كيفيت دانشگاه قابل بررسي و تبديل شدن به اقدام اجرايي و پيگيري است

هران و يادگيري در دانشگاه ت- هاي انجام شده در طي مدتي كه از تاسيس شبكه كيفيت تدريس تجارب حاصل از فعاليت
دهد كه حمايت و پيگيري مديريت  گذرد نشان مي هاي مستقل مي دانشكده/ها حضور و فعاليت نمايندگان پرديس

دانشكده در شبكه، جديت و توانايي كارشناسان همكار /دانشكده، جديت و توانايي نماينده انتخاب شده پرديس/پرديس
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به ترتيب بيشترين اهميت را در ... دانشكده و /لمي پرديستشكيالت ارزيابي كيفيت، همدلي و مشاركت اعضاي هيات ع
  .ها داشته است كيفيت و موفقيت اين فعاليت

 استعوامل زير ارزيابي و ارتقاء كيفيت مشروط به  هاي اجراي موفق طرح )2011( از نظر وودهاوس
)Woodhouse,2011:(  

  ضرورت ارزيابي و بهبود كيفيت؛به  درك اعضاي هيات علمي و مديران دانشگاهي نسبتارتقاء ) الف
نسبت به مناسب و اقناع آنها ) متشكل از ارزيابي دروني و بروني(آشنا كردن اعضاي هيات علمي با الگوي اعتبارسنجي ) ب

  ؛كيفيت دانشگاهيتقاء بودن اين الگو براي ار
ارج و كيفيت  ءبت به فرايند ارتقااعضاي هيات علمي نسو برانگيختن هاي علمي،  هاي آموزشي و نشست برگزاري كارگاه )ج
  .ادن به آننه
هاي آموزشي نيز بايد به اهميت ارزيابي و بهبود كيفيت واقف باشند و  ها و گروه هيات رئيسه دانشگاه و مديران دانشكده) د

گاهي ضمن رعايت اصول آن در اعضاي هيات علمي و ساير كاركنان دانشگاه براي حركت به سوي دستاوردهاي مطلوب دانش
  .رغبت الزم را فراهم آورند

  
  منابع

پژوهشكده  سازگاري نامعقول كميت و كيفيت در نظام آموزش عالي و علوم انساني ايران،. )1387(ابراهيم آبادي، حسين 
 مطالعات فرهنگي و اجتماعي

فصلنامه پژوهش و ،يارزيابي دروني دانشگاه و كاربرد آن در بهبود مستمر كيفيت آموزش عال). 1374(بازرگان، عباس 
  .4و 3شماره  ،سال سوم .ريزي در آموزش عالي برنامه

دبيرخانه كاربرد ارزيابي آموزشي در بهبود كيفيت آموزش عالي با تاكيد بر آموزش پزشكي، ). 1375(بازرگان، عباس 
  ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكينظارت ارزشيابي و گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي

سازمان مطالعه و تدوين كتب  مفاهيم، الگوها و فرآيندهاي عملياتي، تهران،: ارزشيابي آموزشي). 1380(، عباس بازرگان
  )سمت(ها  ه علوم انساني دانشگا
المللي و  هاي بين تجربه:سازي براي ارزيابي و ارتقاي كيفيت نظام آموزش عالي ظرفيت). 1382(بازرگان، عباس 

  158-41،141شماره  دو ماهنامه مجلس و راهبرد، ،ختار مناسبهاي ملي در ايجاد سا ضرورت
مورد دانشگاه تهران؛ در مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه : ساختارسازي براي ارتقاي كيفيت دانشگاهي)1391(بازرگان، عباس

زدهم هاي دانشگاهي، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، سي ششمين همايش ارزيابي كيفيت در نظام): 1391(تهران
 .مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران: تهران. ]لوح فشرده [1391ارديبهشت ماه 

سومين خبرنامه مركز ارزيابي ): 1392(سخن نخست؛ در مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران)1392(بازرگان، عباس
 .مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران: تهران. كيفيت دانشگاه تهران

چالش ساختارسازي براي نظارت وارزشيابي كيفيت درآموزش عالي ). 1390(، رضا، اسحاقي، فاخته حاتمي، جواد، محمدي
  1390ايران، 
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، چهارمين همايش ساالنه ارزيابي كميت و كيفيت در ارزيابي آموزشي؛ نگاهي به ارزيابي دروني). 1389(دادرس، محمد 
  1389دروني، 

هاي آموزش عالي  ها و موسسه گوهاي پيشنهادي نظارت و ارزيابي دانشگاهال). 1384(دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي 
  .1384وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، آذر . كشور

بررسي فرآيند نهادينه شدن ساختار ارزيابي دروني و بيروني در آموزش عالي ايران، با تاكيد بر ). 1390(فراستخواه، مقصود 
  رزيابي كيفيت در نظام دانشگاهي، تهران، پنجمين همايش انظريه ساختاريابي

سازمان : ، تهرانها و معيارها ارزشيابي كيفيت در آموزش عالي؛ مفاهيم، اصول، روش، )1384(محمدي، رضا و همكاران
  .سنجش آموزش كشور

تاريخ  دست يافته در(نامه مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران،  آيين). 1391(مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران 
  http://cuqa.ut.ac.ir:از طريق ) 25/12/1392

دست يافته در تاريخ (خبرنامه سوم مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران). 1392(مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران 
  http://cuqa.ut.ac.ir:از طريق ) 25/12/1392

 ، انتشارات مدرسهريزي آموزشي مهفرآيند برناگروه مشاوران يونسكو، . ، مترجم)1370(مشايخ، فريده 

افول اعتبار نظام مديريت كيفيت فراگير در آموزش عالي كشورهاي توسعه يافته، مجموعه ) 1386.(مهرعليزاده، يداله
  .مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران: تهران. مقاالت سومين همايش ارزيابي دروني كيفيت در نظام دانشگاهي

  .،موسسه پژوهش وبرنامه ريزي آموزش عالييشينه ارزشيابي در آموزش عالي ايرانپ، )1382(نورشاهي،نسرين 
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