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  چكيده
اين منظور، يك برنامة آموزش مهندسي بايد  به. حساب آورد اي ما بين سه مقولة دانش، مهارت و نگرش، به چيدهيتوان ارتباط پ اي را مي وانايي حرفهت

گروهي و خود هارت و توانايي در ارتباطات، كارانش كافي از مباني علوم و مهندسي، داراي مدبتواند دانش آموختگاني تربيت كند كه ضمن داشتن 
وزش مهندسي بايد آم ةهر برنام. داشته باشندمحتوي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي مهندسي و آموزش مداوم،  آموزي بوده و نگرش درستي به

ميزان آمادگي  تا بتواند ، داشته باشد؛ها اين هدفميزان دستيابي بهدستاوردها، يعني ي جهت ارزيابي تعريف شده، سيستمعالوه بر اهداف 
راكز آموزشي و تنوع برنامهسابقه تعداد م در كشور ما، با وجود افزايش بي. هاي دنياي كار، ارزيابي كند با واقعيت آموختگان خود را براي مواجهه دانش

ش آموختگان، صورت نگرفته هاي آموزشي و محصوالت آنها، يعني دان برنامه مستقل  يابيشارز، توجه مشابهي بههاي درسي در طي دو دهه گذشته
ط خود موسسه آموزشي، و با در نظر گرفتن توس ارزيابي دروني. و بيروني استمتشكل از دو مرحلة ارزيابي دروني معموال فرايند ارزشيابي امروزه، . است
ابي دستيگزارش ارزيابي دروني، ميزان  و با توجه به انجام شده،سازمان ارزشيابي ارزيابي بيروني توسط . گيرد مي هاي از پيش تعيين شده، صورت مالك

شامل  هاي آموزش مهندسي، انجام فرايند ارزشيابي برنامه ضر سازوكارمقاله حا. سنجد دستاوردهاي آموزش مهندسي و بهبود كيفيت برنامه را مي به
عنوان مبنايي براي  تواند به اين الگو مي. دهد مورد بحث قرار ميشود،  ورها اعمال مياي كه توسط بيشتر كش گونه به ،را هاي دروني و بيروني ارزيابي

 .كار گرفته شود هاي آموزش مهندسي در سطح ملي به ارزشيابي برنامه

 

  

  .هاي ارزشيابي، سازمان ارزشيابي آموزش مهندسي ايران مالكارزشيابي، ارزيابي دروني، ارزيابي بيروني، : ها كليدواژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
  .مقالة حاضر بخشي از نتايج طرح پژوهشي است كه براي گروه علوم مهندسي فرهنگستان علوم، در حال انجام است  ١
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 مقدمه .1

، تعريف دانشگاهيان از يك ]1[آموزش مهندسي   هاي برنامههاي جديد براي ارزشيابي  دنبال انتشار مالك ، و بهميالدي از آغاز قرن حاضر
 مثل سابقه تحصيلي و رتبه كنكور(هاي آموزش بوديم  كيفيت ورودي سنجش دنبال به بيشتردر گذشته، . تغيير كرده است موفقآموزش 

روش در ؛ ولي )، و مانند آنهاي دانشگاه كتابخانه، ميزان بودجه تحقيقاتي و كمك هاي كتاب، تعداد دانشجو ، نسبت استاد بهدانشجويان
بر  ،هاي آموزشي برنامهارزشيابي دستاورد محور . هاي كسب شده توسط دانشجويان است دستاوردها يا توانايي يابي متكي بهشارز ،جديد
  :زير تاكيد داردهاي  اولويت
 يادگيري، و نه تدريس - 

 دانشجويان، و نه استادان - 

 هاي دانشگاه ها و توانايي دستاوردها، و نه وروديخروجي ها و  - 

 .دهيم بلكه آنچه كه با آنها انجام مي، اريمنه آنچه كه د - 

  :بايد بتوانيم در روش جديد
 نشان بدهيم كه مايليم دانشجويان چه بدانند و چه انجام بدهند؛ سنجشبا استفاده از واژگان قابل  - 

 هاي كسب شده توسط دانشجويان را مشخص كنيم، تواناييگيري  نحوة اندازه - 

 در راستاي بهبود فرايند ارزيابي بكوشيم؛ و ؛گيري كنيم روش بهبود و ارتقاء برنامه تصميمدر مورد  - 

  
جهت ارزيابي برنامه و تعيين روشي كارآمد . هاي احتمالي آن است ي، شناسايي كمبوديك برنامة آموزشنياز هر اقدامي براي ارتقاء  پيش

اين منظور،  به]. 2[هايي است كه براي يك آموزش استاندارد، در سطح جهان پيشنهاد شده است  هاي آن، بررسي ضوابط و مالك كاستي
 تا بتواند داشته باشد، ها اين هدف تعريف شده، سيستمي جهت ارزيابي ميزان دستيابي به موزش مهندسي بايد عالوه بر اهدافهر برنامة آ

امروزه در دنيا موسسات و مراكز ملي و . هاي دنياي كار، ارزيابي كندسطح آمادگي دانش آموختگان خود را براي روبروشدن با واقعيت
ي سامان  ا گونه هاي آموزشي خود را به هاي معتبر برنامه دانشگاه يابي آموزش مهندسي ايجاد شده است وشالمللي مختلفي براي ارز بين
هاي دانشگاهي مهندسي به در اغلب اين كشورها، ارزيابي آموزش. دهند كه محتوي آن توسط يكي از اين مراكز، مورد تاييد قرارگيرد مي

؛ هيئت اعتبار ABET(2(توان هيئت اعتبار سنجي براي مهندسي و فناوري آمريكا  از اين ميان مي. محول شده است موسسات مستقل،
، AMS(5(، سيستم اعتبار سنجي مهندسي استراليا 4)ENQA(انجمن اعتبار سنجي آموزش عالي اروپا   3)CEAB(كانادا سنجي مهندسي 

   ].7، 6، 5، 4[و مراكز مشابه در ديگر كشورها را نام برد 

 ].8، 3[رايج نبوده است صورتي كه در دنيا برقرار است، تاكنون  هاي آموزش مهندسي، به نجي برنامهمتاسفانه در كشور ما اعتبار س
هاي اخير  در سال .طور جدي مورد توجه قرار گرفت به، اين مسئله 1388دنبال تاسيس انجمن آموزش مهندسي در سال  خوشبختانه، به

ا توان موارد زير ر از جمله اين اقدامات مي. اقدامات چندي براي شناساندن اهميت پژوهش در زمينه آموزش مهندسي، صورت گرفته است
  :نام برد

هدف اين نشريه، . تاكنون 1378، توسط شاخه مهندسي فرهنگستان علوم از سال فصلنامه آموزش مهندسي ايرانانتشار  - 
ها، اين نشريه نقش قابل توجهي در نشر  در طي اين سال. باشد ارتقاء كمي و كيفي آموزش علوم مهندسي در ايران مي

 .و ديگر نقاط جهان، داشته است هاي مرتبط با آموزش مهندسي در كشور پژوهش
با تاسيس اين انجمن . 1388با همكاري شاخه مهندسي فرهنگستان علوم در سال  انجمن آموزش مهندسي ايرانتاسيس  - 

 .  پايگاهي براي بررسي وضعيت آموزش مهندسي در كشور و ارايه پيشنهاداتي براي ارتقاء آن ايجاد شد

در دانشكده فني دانشگاه تهران  1387ن كنفرانس آموزش مهندسي كشور در سال اولي: كنفرانس آموزش مهندسيبرگزاري  - 
 .در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار خواهد شد 1390 در پاييزنيز دومين كنفرانس آموزش مهندسي . برگزار شد

                                                            
2
  Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) 

3
  Canadian Engineering Accreditation Board (CEAB) 

4  European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) 
5  Engineers Australia Accreditation Management System (AMS) 
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تشكيل  از اولين اقدامات انجمن آموزش مهندسي. 1390در سال  سازمان ارزشيابي آموزش مهندسي ايرانتاسيس   - 
هاي  اصلي اين سازمان ارزشيابي برنامهوظيفه . هيئت موسس سازمان مستقل ارزشيابي آموزش مهندسي كشور بوده است

 .خواهد بود ايرانآموزش مهندسي 
جمله است  از آن. اعتالي آموزش مهندسي صورت گرفته است هاي ديگري نيز جهت كمك به عالوه برموارد فوق كوشش - 

توسط مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهران كه  ،ارزيابي دروني كيفيت در نظام دانشگاهيساليانه هاي  برگزاري همايش
    . شود ميدر دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار  1390پنجمين دوره آن در ارديبهشت برگزار شده و 

  

هاي آموزشي  ارزشيابي برنامه. بوده است برخوردارارزشيابي آموزش مهندسي از اولويت  ،در اغلب اقدامات فوقشود،  مي كه ديده همچنان
  .]4[ رد زير اشاره كردامو توان به دارد كه در راس آن مي منافع متعددي را در بر

التحصيل شدن از يك برنامه داراي  فارغ. مهر تاييدي بر اعتبار مدرك دانشگاهي استتوسط يك برنامه آموزشي، ارزشيابي  كسب - 
 .اي برخوردار است ها براي فعاليت حرفه است كه فرد از سطح خاصي از تواناييارزشيابي نشانگر اين 

اطالعات برنامه، گيري  محتوي و سمت  درستي تعريف كرده و نسبت به دهد كه خود را به مي برنامه آموزشي امكان  به ،ارزشيابي - 
 .كند ارزشيابي امكان رشد دايم برنامه و موسسه آموزشي را فراهم مي ،اين ترتيب به. الزم را كسب كند

هاي دولتي  موزشي، كارفرمايان و نهاد، موسسة آآنها والدين هاي ذينفع، يعني دانشجويان و طرفاز منافع هاي مختلف  صورت بهارزشيابي، 
شوند كه وقت با ارزش و هزينه زياد  ين آنها مطمئن ميوالد متقاضيان تحصيل وبا در نظر گرفتن ارزشيابي، . كند حمايت ميذيربط، 

كنند  توانند چنين فرض كنند كه كساني را كه استخدام مي ؛ كارفرمايان نيز ميكنند اهي را در جاي صحيحي مصرف ميتحصيل دانشگ
طور  به. طمينان بيشتري خواهد داشتخدمات ارايه شده توسط اينگونه مهندسان ا اي قابلي تبديل خواهند شد؛ جامعه نيز به افراد حرفه به

كند كه يك برنامه  اي، مثل سازمان ارزشيابي آموزش مهندسي ايران، يا يك موسسه معتبر ديگر، تاييد مي كه موسسه خالصه، وقتي
 ع فوقهاي ذينف گروهكند كه مورد توجه و استفاده همة  اي را اعطا مي شده را احراز كرده است، در واقع گواهي نامه هاي درنظركرفته  مالك
  .است

برنامه موسسه آموزشي اساتيد در اين مرحله، . شود آغاز مييا خودارزيابي،  دروني ارزيابيهاي آموزش مهندسي با  سازوكار ارزشيابي برنامه
تكميل پرسشنامه پس از  دانشگاه،. دكنن شده، درج مي اين منظور تهيه اي كه به نامه پرسشارزيابي كرده و نتايج را در بررسي و مورد نظر را 

سازمان ارزشيابي ارسال  آن را به ارزيابي بيرونيتقاضاي  ،شرايط الزم برخوردار استحداقل از  برنامة آموزشي اطمينان از اينكهو 
ي از موسسه آموزشي دقت مطالعه كرده و براي بررسي و تاييد مندرجات آن بازديد را به نامه پرسشارزيابان سازمان ارزشيابي، . دنماي مي

موسسه  ها به ساله و يا ارايه فهرستي از كاستي 6يا  2تاييد ارزشيابي برنامه براي يك دوره  ممكن است نتيجه اين بازديد. دهند انجام مي
  ].9[تكرار گردد فرايند ارزشيابي بيروني، تا پس از مرتفع كردن آنها بارديگر  آموزشي باشد؛

ريكاي شمالي، يژه در آمو بهو طور عمده برمبناي روش رايج در دنيا،  ، كه بههاي آموزش مهندسي ارزشيابي برنامهفرايند  ،در اين مقاله
ارزيابي  هاي آموزش مهندسي و نحوة ارزشيابي برنامه هاي مالك ابتدامنظور،  اين به. ]11، 10، 4، 2[ تدوين گرديده، عرضه شده است

كه توسط سازمان ارزشيابي صورت  ،د ارزيابي بيرونيسپس فراينشده و  ، تشريحها دستاورد ل بهامه براي تعيين ميزان حصوندروني بر
  .ارايه شده است و در پايان پيشنهاداتي براي انجام فرايند ارزشيابي برنامه هاي آموزش مهندسي در سطح ملي، عرضه شده است ،گيرد مي

  

  هاي آموزش مهندسي برنامه ارزيابي دروني  .2
توسط يك  تجويز شده گونة ارزيابي دروني بايد به. شود آن توسط دانشگاه مربوطه آغاز مي آموزشي با ارزيابي دروني  يك برنامهارزشيابي 

آمريكا يكي از مراكز پيشرو در امر ارزشيابي آموزش مهندسي، شوراي ارزشيابي مهندسي و فناوري  .انجام شود مركز ارزشيابي معتبر،
مالك عمومي و يك مالك  8 ابت. شود كار گرفته مي دي ابت براي ارزشيابي امروزه توسط بيشتر كشورها بهروش پيشنها .است) ابت(

 بهبودها، دستاوردها،  دانشجويان، هدف: از ندعبارت ها اين مالك. هاي آموزش مهندسي در نظر گرفته است اختصاصي را براي ارزيابي برنامه
تا يكي از برنامه هاي اي كه مايل است  برنامه .مداوم كيفيت، برنامة درسي، آموزشگران، امكانات، پشتيباني و باالخر مالك ويژه برنامه
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ارزشيابي . باشد ها را دارا مي شده براي اين مالكشرايط در نظر گرفته بايد بتواند ثابت كند كه حداقل  آموزشي خود را ارزشيابي كند
  .]11، 10، 9، 2[ رسد انجام مي توسط تكميل پرسشنامه اي در مورد مالك هاي مورد نظر، به هدروني ب

اي دانشجويان در مورد برنامة درسي و آينده حرفه برنامة آموزشي بايد بتواند عملكرد دانشجويان را بسنجد؛ به:  دانشجويان: 1مالك 
ازد كه در زمان دانشجويان را قادر سو راهنمايي ارايه دهد؛ پيشرفت دانشجويان را، در رابطه با دستاوردهاي برنامه، دنبال كند؛ 

  . دست يابند ،تمام الزامات برنامهالتحصيلي به فارغ

آموختگان برنامه  دانشمايليم كه اي است  هاي كاري و حرفه توصيف توانايي در واقع 6ها هدف: هاي برنامه آموزشي هدف: 2مالك 
 واحد 7آموزشي مكتوب، همخوان با ماموريت هاي هدف آموزشي كه قرار است ارزيابي شود بايد حاوي  هر برنامه .آن دست يابند آموزشي به

هر هاي درگير در آن را  توسط فرايندي مشخص، مطابقت اهداف برنامه آموزشي با نيازهاي طرف به هاي ارزيابي، باشد؛ آموزشي و مالك
اهداف را تعيين  طور ادواري ميزان دستيابي به هاي ارزيابي و قضاوت، به چنين با استفاده از فرايند تعيين و ثبت نمايد؛ هم چند مدت يكبار

. آموزشي است  سنجش اهداف و دستاوردهاي برنامةها جهت  فرايند شناسايي، گردآوري و آماده سازي داده 8ارزيابي. و ثبت نمايد
مرحلة قضاوت ميزان دستيابي . ها و شواهدي است كه در طي فرايند ارزيابي، گردآوري شده است نيز  فرايندي براي تفسير داده 9قضاوت

  دهد دست مي را بهبرنامه اهداف و دستاوردهاي برنامه را مشخص ساخته و اقدامات الزم براي بهبود  به
رود تا دانشجويان بدانند و در زمان  توصيف دقيق آنچيزي است كه انتظار مي 10دستاوردها: دستاوردهاي برنامه: 3مالك 

هاي كسب شده توسط دانشجويان در طول برنامه  ها، مهارت ها، و نگرش ارد شامل دانشاين مو .انجام آن باشند التحصيلي قادر به فارغ
  :يازده دستاورد زير رسيده اند  به آن آموختگان مهندسي بايد نشان دهد كه دانش هر برنامة. است

  هاي رياضي، علوم و مهندسي؛ كارگيري دانش توانايي به .الف
 چنين تحليل و تفسير داده ها؛ ها، و هم توانايي طراحي و اجراي آزمايش .ب

  بينانه  با درنظر گرفتن واقع توانايي طراحي يك سيستم، وسيله، يا فرايند، جهت رفع نيازها؛ .پ

 هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، اخالقي، تندرستي، و ايمني؛ محدوديت      

 هاي داراي عملكردهاي چندگانه؛ توانايي كار در گروه .ت

 توانايي شناسايي، ساماندهي و حل مشكالت مهندسي؛ .ث

 اي و اخالقي؛ هاي حرفه توانايي درك مسئوليت .ج

  توانايي ايجاد ارتباط موثر؛ .چ

 جهاني، اقتصادي،   هاي مهندسي در قالب  الزم جهت درك تاثير راه حل هاي كسب آموزش .ح

 زيست محيطي و اجتماعي؛     

 اي؛ درك ضرورت كسب مداوم آموزش در طول كار حرفه .خ

 آگاهي از مسايل معاصر؛ .د

  .هاي مهندسي ها، و ابزارهاي مدرن، ضروري براي فعاليت ها، مهارت توانايي استفاده از فناوري .ذ
  

آموزشي براي برنامه  موسسةفوق، و هر دستاورد اضافي ديگري است كه توسط  از دستاوردهاي پاية دستاوردهاي هر برنامه آموزشي عبارت
طور ادواري  آموزشي بوده و توسط يك فرايند ارزيابي و قضاوت، به نامه بايد در راستاي اهداف برنامةدستاوردهاي بر. شود ميگرفته در نظر

   .ه، و نتايج آن شناسايي و ثبت شوندبررسي شد

اين . آموزشي بايد شواهد اقداماتي را كه در راستاي بهبود آن صورت گرفته، نشان دهد هر برنامة: ارتقاء مداوم كيفيت : 4مالك 
  . ، باشد3و  2هاي  اقدامات بايد مبتني بر اطالعات موجود، مثل نتايج مالك

                                                            
6 objectives 
7 mission 
8 assessment 
9 evaluation 
10 outcomes 
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سال آموزش  يك: حداقل نيازهاي درسي يك برنامة كارشناسي آموزش مهندسي قابل ارزشيابي عبارتند از: برنامة درسي: 5مالك 
سال و نيم دروس مهندسي، شامل  ؛ يك)هاي عملي و آزمايشگاهي الزم همراه با فعاليت(رياضيات و علوم پايه، متناسب با رشته تحصيلي 

سال آموزش عمومي، كه مكمل بخش تكنيكي برنامه درسي بوده و  يلي؛ نيمعلوم مهندسي و طراحي مهندسي، متناسب با رشته تحص
  . همراستا با اهداف برنامه و موسسه آموزشي است

هايي برخوردار  تعداد آموزشگران بايد كافي بوده و از تواناييرو،  از اين. اساتيد قلب هر برنامة آموزشي هستند: آموزشگران: 6مالك 
عالوه بر آموزش و راهنمايي اي باشد كه  گونه بايد بهتمام وقت تعداد مدرسان . آموزشي را پوشش دهد برنامة هاي باشند، كه تمام زمينه

اي و ارتباط با صنعت را داشته  هاي تخصصي و حرفه توسعه توانايي هاي اجرايي، دانشجويان، فرصت كافي براي پژوهش، شركت در فعاليت
هاي  آموزشگران برنامه بايد از توانايي. هاي فوق امكانپذير گردد اي باشد كه فعاليت گونه اساتيد بايد بههمين ترتيب، ميزان تدريس  به. باشند

مناسبي برخوردار بوده، قدرت كافي براي هدايت صحيح برنامه آموزشي داشته و بتوانند فرايندهايي را جهت ارزيابي و قضاوت در مورد 
  . كاربندند اهداف و دستاوردهاي آموزشي آن، توسعه داده و به برنامه و همچنين ارتقاء مداوم برنامه و

ميزان تحصيالت، ارتباط رشتة تحصيلي، تجربة آموزشي، مرتبة دانشگاهي، : هاي كلي اعضاي هيئت علمي توسط عواملي چون توانايي  
اي، قدرت برقراري ارتباط موثر، اشتياق  ، تجربة كار مهندسي و حرفه)شود كه معموال توسط انتشارات علمي سنجيده مي( سطح تحقيقات

  . گردد اي، ارزيابي مي اي، و كسب مدرك مهندس حرفه هاي علمي و حرفه تر، عضويت در انجمنهاي كارآمد براي توسعه برنامه

ها و تجهيزات مرتبط با آنها بايد متناسب با اهداف برنامه آموزشي بوده و محيطي مناسب  هاي درس، آزمايشگاه كالس: امكانات. 7مالك 
ها  گونه اي باشند كه ارتباط بين اساتيد و دانشجويان تسهيل شده و فعاليت امكانات و تجهيزات بايد به. براي آموزش و فراگيري فراهم كند

امكانات مناسب . بايد فرصت فراگيري كاربردهاي ابزارهاي مهندسي مدرن را براي دانشجويان فراهم نمايد برنامه. تخصصي ترغيب گردد
هاي پژوهشي دانشجويان  و استادان، و اهداف آموزشي برنامه و دانشگاه  براي كسب اطالعات و محاسبات بايد در دسترس باشد تا فعاليت

  . را برآورده سازد
نحو مناسبي وجود  تضمين كيفيت و كميت برنامه؛ حمايت دانشگاه، منابع مالي الزم و مديريت سازنده، بايد به براي: پشتيباني. 8مالك 

منابع همچنين . پذير سازد اي اعضاي هيئت علمي شايسته را امكان حدي باشد كه جذب، حفظ و ارتقاي حرفه منابع بايد به. داشته باشد
نيروي پشتيباني و خدماتي نيز بايد . ز وسايل و تجهيزات مورد نياز برنامة مهندسي، كافي باشدبايد براي تامين، نگهداري و استفاده ا

  . متناسب با نيازهاي برنامه باشند

در صورت (خاص خود را نيز  هاي مالك عام پيش گفته، مالك 8هر برنامه آموزشي بايد عالوه بر : برنامه آموزشي ويژهمالك . 9مالك 
. كند گونة قابل اجرا در يك رشته را تامين مي هاي دورة كارشناسي، به هاي الزم براي تفسير مالك ها، ويژگي  اين مالك .تامين نمايد) وجود

  . هاي اعضاي هيئت علمي است هايي از برنامة درسي و صالحيت زمينه برنامه، محدود بههاي خاص  نيازهاي تصريح شده در مالك
   .شود جهت سازمان ارزشيابي ارسال مي ،مستندات الزمتقاضانامه و اي است كه همراه با  تكميل شده نامه پرسش ،حاصل ارزيابي دروني

  

  ارزيابي بيروني .3
هاي دولتي،  برقراري ضوابط و دستورالعمل: جمله است از آن. هاي مختلفي امكانپذير است صورت هاي آموزشي به كنترل كيفيت برنامه

در . ، استفاده از سازوكار بازار، و باالخره ايجاد سيستم كنترل كيفيت مستقل در سطح مليكنترل داخلي توسط هر مركز آموزشي
توسعه نقش ضوابط  كه در بسياري از كشورهاي درحال شوند، درصورتي رفته ميگكار  تفاوت به هاي فوق به كشورهاي غربي كليه روش

  ].  12[باشد  تر و سازوكار كنترل بازار، بسيار كمرنگ مي دولتي پررنگ

هاي معتبر  دانشگاه المللي مختلفي براي ارزشيابي آموزش مهندسي ايجاد شده است و امروزه در دنيا موسسات و مراكز ملي و بين
متاسفانه در كشور ما . يرددهند كه محتوي آن توسط يكي از اين مراكز، مورد تاييد قرارگ ي سامان مي ا گونه هاي آموزشي خود را به برنامه
مركز مستقل خاصي متولي ارزيابي دائم صورتي كه در دنيا مرسوم است، رايج نبوده است و  هاي آموزش مهندسي، به سنجي برنامهاعتبار

هاي آموزش  دنبال تاسيس انجمن آموزش مهندسي ايران، تاسيس مركزي مشابه براي ارزشيابي برنامه به. باشد  آموزش مهندسي نمي
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هيئت موسس سازمان ارزشيابي آموزش مهندسي ايران تشكيل  1389اين منظور در پاييز  به. رگرفتمهندسي كشور، در دستور كار قرا
اي غيردولتي، غير تجاري،  موسسه سازمان ارزشيابي آموزش مهندسي ايراناي كه براي اين سازمان تهيه شده؛    برطبق اساسنامه. شد
ها و مراكز داراي اهداف آموزشي و علمي است كه براي نيل  حقيقي، انجمن اين سازمان تشكلي از افراد. سياسي و غيرانتفاعي است رغي
  :اهداف زير تاسيس شده است  به

 آموختگان براي ورود  هاي آموزشي و براي اطمينان از صالحيت دانش وسيله ارزشيابي برنامه ، بهتضمين كيفيت آموزش
  .اي هاي حرفه فعاليت به

 هاي  هاي راهبردي مورد نياز در زمينه ريزي و پيشرفت مداوم و تسهيل برنامه  نوآوري به ، از طريق تشويقارتقاء كيفيت آموزش
 .هاي وابسته مهندسي، فناوري و علوم كاربردي، و زمينه

انجام : از آن جمله است. هاي متناسب ديگر نيز وارد شود ها و فعاليت تواند در برنامه مي ر راستاي اجراي اهداف فوق، اين سازماند
ا همكاري محققان و متخصصان المللي ب هاي ارزشيابي و اعتبار سنجي در سطح ملي و بين تحقيقات علمي و فرهنگي در زمينه روش

بازنگري و اجراي طرح ها و  و پژوهشي در زمينه ارزشيابي؛ علميهمكاري با نهادهاي اجرايي،  هاي مختلف علوم مهندسي؛ زمينه
و انتشار  ؛المللي هاي علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين همكاري در برگزاري گردهمايي ان؛اهداف سازم هاي مربوطه، با توجه به برنامه

  . كتب و نشريات علمي

هيئت امنا باالترين ركن . ها و بازرسان منا، هيئت مديره، كميسيوناركان سازمان ارزشيابي آموزش مهندسي ايران عبارتند از هيات ا
انجمن آموزش مهندسي ايران، هاي مهندسي عضو، گروه مهندسي فرهنگستان علوم،  سازمان بوده و متشكل از نمايندگاني از انجمن

هاي مشابه در  ي ايران، همانند سازماناتكاء اصلي سازمان ارزشيابي آموزش مهندس. سازمان سنجش آموزش كشور، و اعضاي منتخب است
عهده هاي آموزشي بر ارزشيابي برنامه. اي مهندسي است هاي حرفه ها و خدمات انجمن بر استفاده از تخصص ،جهان ،ديگر نقاط
. شود هاي مهندسي، فناوري و علوم كاربردي تشكيل مي در زمينه هاي ارزشيابي كميسيون اين منظور به .هاي تخصصي است كميسيون

ارزشيابي مسئول هدايت و ادارة   كميسيون .اي و اساتيد دانشگاه هستند هاي حرفه يابي اعضاي انجمنهاي ارزش اغلب اعضاي كميسيون
هاي ارزشيابي است، كه توسط هيئت  ها و مالك ها، برمبناي سياست هاي آموزشي و انتقال تصميمات در مورد برنامه فرايند ارزشيابي برنامه

  . خود است به ها و فرآيندهاي مربوط  ، سياستهاي نگري و ارتقاء دايم مالكهر كميسيون ارزشيابي مسئول باز. يب شده استامنا تصو

  ارزشيابي
بايد توجه . فرايندي است براي اطمينان از اينكه يك برنامه آموزشي استانداردهاي كيفيت تعيين شده را كسب كرده است 11ارزشيابي

استانداردهاي كيفيت  هاي آموزشي نيست؛ بلكه تاييد دستيابي برنامه به برنامه بندي و نمره دادن بهداشت كه ارزشيابي يك سيستم رتبه
  . كند هاي ادواري، بهبود مداوم برنامة آموزشي را رصد مي توسط ارزيابي بههاي ارزشيابي،  انسازم. درنظر گرفته شده است

وجود شرط بهبود مداوم برنامه، . آموختگان و بهبود مداوم برنامه است سنجش دستاوردهاي دانش فرايند ارزشيابي بيش از همه متكي به
هاي آنها، اقدامات اصالحي را  و شناسايي كاستي ،هاي آموزشي وني و بيروني برنامهكند كه با ارزيابي در هاي آموزشي را ترغيب مي موسسه

دست  از موارد زير را بهايم برنامه آموزشي بايد درك درستي يك فرايند بهبود د. در نظر گرفته و در نتيجه كيفيت برنامه را ارتقاء دهند
  ].13و  12[ دهد

 ماموريت برنامه - 

 هاي ذينفع برنامه طرف - 

 هاي آموزشي برنامه هدف - 

 دستاوردهاي برنامه - 

 )دستاوردها ها براي دستيابي به فعاليت(آموزش  ندفراي - 
 )ها گردآوري داده(شواهد  - 
 )تفسير شواهد(قضاوت  - 

                                                            
11 accreditation 
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 )تصميمات اجرايي براي بهبود برنامه و فرايند ارزيابي(اقدام  - 

  

  فرايند ارزيابي بيروني
  .است از چند مرحله تشكيل شده زير،نحو  ، بهيابي بيروني يك برنامه آموزشيارز

 .شود ، آغاز ميساما بهارزيابي دروني تكميل شده و مستندات پيوست آن  نامه همراه با پرسش، نامهاين فرايند با ارسال تقاضا .1
 .گيرد و مدارك دريافت شده، بازديد محلي از موسسه آموزشي صورت مي نامه پرسشدنبال بررسي  به .2
 .كند گزارشي را، شامل نظرات ارزيابان در مورد برنامه و موسسه آموزشي، تهيه مي گروه بازديد، پيش نويس .3
 دشو هاي مصوب، ويرايش مي ها مطالعه و در راستاي رويه نويس گزارش توسط دو نفر از اعضاي كميته مديران كميسيون پيش .4
 .آن پاسخ دهد به شود تا در فاصله يك ماه دانشگاه ارسال شده و از دانشگاه خواسته مي به گزارش .5
اين گزارش نيز براي . كند نظر گرفتن پاسخ دريافت شده از طرف دانشگاه، گزارش نهايي را تهيه مي سرپرست گروه ارزيابي، با در .6

 .شود كميسيون ارسال مي ويرايش و تصويب به
 .شود دانشگاه ابالغ ميبه  توسط سامابرنامه ارزشيابي تصميم نهايي در مورد  .7

  

نحوي،  هايي هستند كه هر يك به ارزيابي، گروه بازديد و ارزيابان، گروه يها كميسيون سازمان ارزشيابي، هاي عضو انجمناضي، دانشگاه متق
  .]13و  8[ در فرايند ارزيابي بيروني يك برنامه آموزش مهندسي درگير هستند

 است از گرفته توسط مراكز متقاضي ارزشيابي عبارت اقدامات صورت. اند مراكز آموزشي در واقع كارفرماي ارزشيابي: مراكز آموزشي :
ميزباني گروه ارزيابي در طي بازديد چند روزه و ) همراه مستندات مربوطه؛ ب نامه ارزيابي داخلي به تكميل و ارسال پرسش) الف

دادن پاسخ  )عرضه كرد؛ ج توان در گزارش ارزيابي دروني ها، بازديد از امكانات و تجهيزات و ديگر مواردي كه نمي ترتيب مصاحبه
در فرصتي يك ماهه و شرح اقداماتي كه براي رفع نقايص و بهبود برنامه از زمان بازديد صورت  گزارش اوليه سازمان ارزشيابي به

  . گرفته است
 هاي  امهاز وظايف اصلي هر انجمن عضو  انتخاب و آماده سازي افراد داوطلب براي تصدي پست ارزيابي برن :هاي عضو انجمن

  .كنند پيشنهاد ميسازمان ارزشيابي ها و هيئت امناي  چنين افرادي را براي عضويت در كميسيونها هم  انجمن. آموزشي است
 ها در  كميسيون. هاي مصوب هستند ها و مالك ارزشيابي مسئول مديريت فرايند ارزشيابي برطبق رويه يها كميسيون: ها كميسيون

را در مورد هاي بازديد را تعيين نموده و تصميم نهايي  ها را عرضه كرده؛ سرپرست گروه صالح مالكصورت لزوم پيشنهاد تغيير يا ا
  . شود ها هماهنگ مي ها توسط شوراي مديران كميسيون اقدامات كميسيون .كنند اتخاذ ميارزشيابي، 

 هاي مصوب  ها و رويه مالك اه، با توجه بهگروه بازديد مسئول قضاوت در مورد يك يا چند برنامة آموزشي يك دانشگ: گروه بازديد
  . هر گروه ارزيابي متشكل از يك سرپرست و حداقل يك ارزياب است. ارزشيابي است

 ده سازمان در طي بازديد از نايشان نماي. شوند هاي عضو سازمان انتخاب و معرفي مي ارزيابان برنامه توسط انجمن: برنامه انارزياب
 . هاي تعيين شده توسط ساما است مالك و ميزان دستيابي برنامه به وظيفه ارزياب قضاوت در مورد نحوه. باشند موسسه آموزشي مي

ارزيابان، افرادي . گيرد مي معموال توسط افراد داوطلب صورت ارزيابي. ، ارزيابان هستندهاي آموزشيارزيابي بيروني برنامههسته اصلي 
حرفه  مند به ، عالقه)مديران آموزشي، اساتيد دانشگاه، ارباب صنعت، نمايندگان دولت، فعالين بخش خصوصي و افراد بازنشسته(اي  حرفه

اين ارزيابان هستند . تخصصي است موزشي، در زمينةهاي آ مورد برنامهوظيفه اصلي ارزيابان قضاوت در . خود و ارتقاء آموزش عالي هستند
دوش  كه ديده مي شود، بار اصلي ارزيابي بيروني به همچنان .هاي مورد نظر رسيده است يا نه مالك كنند آيا برنامه آموزشي به كه تعيين مي

عالقمندان .منافع با موسسه آموزشي اجتناب كندارزيابان است؛ از اينرو، ارزياب بايد در قبل، همزمان و بعد از بازديد، از هرگونه تضاد 
در صورت گذراندن اين افراد . شوند سازمان ارزشيابي معرفي مي اي، كه عضو آن هستند، انتخاب و به ارزيابي از طريق انجمن حرفه به

 . كنند هاي آموزش مهندسي را كسب مي كوتاه مدت آموزشي، صالحيت ارزيابي برنامه موفقيت آميز دورة
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  زارش ارزيابي بيرونيگ
ارزيابان، مسئول قضاوت در مورد . هاي در نظرگرفته شده براي ارزشيابي را برآورده نمايند هاي آموزشي بايد مالك ها و رويه برنامه

  :هاي ارزشيابي براي مقاصد زير تدوين شده اند مالك. ها هستند مالك دستيابي برنامه به

 آموزشيهاي  اطمينان از كيفيت مناسب برنامه - 

 پيگيري بهبود دايم كيفيت برنامه - 

  .هاي ذينفع را در محيطي پويا و رقابتي ارضا كند اي كه نيازهاي طرف گونه توسعه برنامه آموزشي، به كمك به - 

  :]13[ بايد سواالت زير را از خود بپرسد ،در زمان قضاوت در مورد دستاوردهاي يك برنامه آموزشي ،يك ارزياب

 اند؟ هاي عملكرد مناسب ه و تعداد مالكين شدآيا دستاوردهاي تعي - 

 گردآوري شده اند؟ يمنظم و موثر صورت آيا داده ها به - 

 هاي ارزيابي دروني متناسب با محتوي برنامه است؟ آيا روش - 

 كار گرفته شده است؟ هاي ارزيابي مستقيم نيز به آيا روش - 

 آيا برنامه ارزيابي دروني واقع بينانه و پايدار است؟ - 

 اند؟ كاررفته راي بهبود برنامه بهدست آمده از ارزيابي مورد قضاوت قرارگرفته و ب ايج بهآيا نت - 

  هاي مراحل ارزيابي و قضاوت بوده است؟ آيا اقدامات صورت گرفته متناسب با يافته - 

ارزيابان در  .ها رسيده است مالك بهوضوح نشان دهد كه برنامه  بايد توجه داشت كه اين موسسه آموزشي متقاضي ارزشيابي است كه بايد به
توانند در  عواملي كه نميبررسي دقيق موارد ادعا شده توسط موسسه آموزشي؛ بررسي طي بازديد از موسسه آموزشي، با توجه به 

نجام داده و آنرا در بررسي امكانات برنامه؛ قضاوتي مقدماتي در مورد نقاط قوت و ضعف برنامة آموزشي او نامه ارزيابي دروني بيايند؛  سشپر
هاي  و قضاوتمسئله مهم در اين مرحله ايجاد ساختاري مناسب براي عرضة نتايج ارزيابي بيروني . دنكن قالب گزارشي عرضه مي

   .استگرفته  صورت

ه برطبق و ن و قوت شواهد عرضه شده، مورد قضاوت قرارگيرد ،هاي از پيش تعيين شده بايد برمبناي مالك كلي، برنامة آموزشي طور به
هايي  هاي مورد نظر، با واژه مالك در زمان نگارش گزارش بازديد بايد سطح دستيابي برنامه بهاين منظور،  به. نظرات شخصي ارزيابان

هايي از برنامه نگراني داشته، در مواردي ضعف مشاهده كرده و در جاهايي  گروه ارزيابي ممكن است در مورد بخش. استاندارد، بيان شود
  .]4[ مبود ديده باشدك

 اي تغييركند كه مالك  گونه كه مفهوم كلي مالك اقناع شده ولي اين امكان وجود دارد كه در آينده شرايط به است وقتي: 12نگراني
 ارضاع نشود

 كيفيت برنامه برخوردار  كه مفهوم كلي مالك اقناع شده ولي از استحكام كافي براي كسب اطمينان نسبت بهاست   وقتي: 13ضعف
 .مورد نظر، بايد تا قبل از بازديد بعدي اقدامات اصالحي انجام شود  مالك هب دستيابيبراي . نيست

 كه مفهوم كلي مالك اقناع نشده استاست   وقتي: 14كمبود. 
 موسسه آموزشي،  و در  شود ولي براي كمك به ارزشيابي مربوط نمي طور مستقيم به كه بهاست اظهار نظر يا پيشنهادي : 15مشاهده

  . شود ارايه مي ،راستاي بهبود برنامه

هاي آموزش  مالك در نظر گرفته شده براي برنامه 9سطوح دستيابي فوق، موارد نگراني، ضعف و كمبود را در هر يك از  ارزياب، با توجه به
   ].4[كند  مي و گزارش مهندسي، شناسايي

  

                                                            
12
 concern 

13
 weakness 

14 deficiency 
15 observation 
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 گيري بحث و نتيجه .4

در چنين شرايطي . مهندسي يك نظام جهاني است و آموزش مهندسي نيز بايد مهندسان را براي كار در اين نظام جهاني آماده نمايد
نتايج ارزيابي  ارزشيابي يك برنامه آموزشي، با توجه به. ها محتاج ارزشيابي است اعتبار سنجي برنامه. اعتبار مشابه مدارك اهميت دارد
برخي از . زشي استآمو ةمين اطالعات براي ارزشيابي برناممنبع اوليه و اصلي تا ،ارزيابي دروني. گيرد دروني و بيروني آن صورت مي

  : يابي دروني انجام دهد عبارتند ازد در جهت باالبردن كارايي ارزنتوان مي نده آموزش مهندسينهاي عرضه ك دانشگاه ي كهاقدامات

 ؛آموزش در دانشگاه تاسيس مركز ارزشيابي كيفيت 
 ؛ها الزم براي ارزيابي دروني برنامه تامين امكانات و تخصيص اعتبار  
 ؛ يابي هر برنامهعنوان مسئول پيگيري ارز به انتصاب افرادي  
  ؛مشاركت در ارزيابي و همچنين انجام پژوهش در زمينه آموزشبرقراري تمهيدات الزم براي ايجاد انگيزه در اساتيد جهت  
  ؛ مورد نظراطالعات  و گردآوري ايجاد امكانات كافي براي گروه ارزيابي جهت دسترسي  
 ها و بهبود برنامة آموزشي؛ كاستي گروه جهت اعمال نتايج ارزيابي دروني براي رفعاين  دادن اختيار الزم به 

 ار نتايج ارزيابي؛سايت براي انتش ايجاد وب 

 هاي ديگر در زمينه ارزيابي برنامه ها و پژوهش در زمينة آموزش هاي مشترك با دانشگاه برقراري امكان همكاري.  
يك چرخة ارزيابي بيروني، با ارسال گزارش نهايي . گيرد مي المللي صورت اي مستقل ملي يا بينه توسط سازمان ارزيابي بيروني معموال به

. رسد اطالع دانشگاه مي در اين گزارش تصميم سازمان ارزشيابي، در مورد ارزشيابي برنامه آموزشي، به. رسد پايان مي موسسه آموزشي به به
   :در اين زمينه عبارتند از تصميمات محتمل

 سال 6(ثر زمان ممكن براي براي حداك ارزشيابي برنامه تاييد( ،  
  ؛ )سال 2مثال (براي يك زمان محدود ارزشيابي برنامه تاييد  
 عدم تاييد برنامه. 

ارزيابي برنامه آموزشي يك فرايند دايمي است . رسد اطالع موسسه آموزشي مي در هر مورد علت تصميم اتخاذ شده، با ذكر داليل روشن، به
ارسال تقاضا براي ارزشيابي . برنامه بايد دو يا شش سال بعد تقاضاي ارزشيابي مجدد بنمايد. رسد نميپايان  و با تاييد ارزشيابي برنامه به

بيش از هاي بعدي، توجه سازمان ارزشيابي  در ارزشيابيبايد توجه داشت كه . اراية نتايج چرخة دوم ارزيابي دروني برنامه دارد بعدي نياز به
از اينرو، موسسات آموزشي بايد با تداوم فرايند ارزيابي دروني، . در فاصله دو ارزشيابي خواهد بود همه بر ارتقاء كيفيت و بهبود برنامه

دست آمده، اقدامات اصالحي براي رفع كاستي ها را  هاي آموزشي و دستاوردهاي برنامه، و قضاوت در مورد نتايج به بازنگري مكرر هدف
  .هاي بعدي آماده نمايند اي ارزشيابيانجام داده و با ارتقاء كيفيت برنامه آنرا بر

دنبال تاسيس  به. شود، تاكنون رايج نبوده است صورتي كه در دنيا انجام مي هاي آموزش مهندسي، به در ايران، ارزشيابي مستقل برنامه
. توركار قرارگرفتهاي آموزش مهندسي در دس ، ايجاد سازوكاري ملي جهت ارزشيابي برنامه1388انجمن آموزش مهندسي ايران در سال 

. ، اولين قدم در اين راه برداشته شد1389در سال  سازمان ارزشيابي آموزش مهندسي ايراناين منظور، با تشكيل هيئت موسس  به
  . هاي آموزش مهندسي ايران، در نظر گرفته شده است وظيفه اصلي اين سازمان ارزشيابي برنامه

. د شده با كشورهاي ديگر در اين زمينه را برطرف نماييم، اقدامات چندي بايد انجام شودبراي اينكه بتوانيم هرچه زودتر فاصله ايجا
هاي مهندسي و پشتيباني مسئوالن اجرايي از سطح دانشكده و دانشگاه تا  اين اهداف مستلزم همكاري جامعة دانشگاهي، انجمن رسيدن به

  .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است

 ارزشيابي آموزش مهندسي ايران؛ثبت رساندن سازمان  به .1
 هاي ذينفع؛ ايجاد ساختاري مستقل و خودكفا براي سازمان ارزشيابي، با مشاركت طرف .2
 هاي مورد نياز؛ نامهها و پرسش ها، دستورالعمل ها، رويه نامه تهيه آيين .3
 هاي آموزشي؛ هانجام ارزيابي دروني برنام ها به اطالع رساني در مورد ضرورت ارزشيابي و ترغيب دانشگاه .4
 هاي ارزشيابي؛ نامه آغاز رسمي ارزيابي بيروني و اعطاي گواهي .5
 ها؛ هاي دو يا چند جانبه براي شناسايي متقابل ارزشيابي اقدام براي امضاي توافقنامه .6
 ).از جمله پيمان واشنگتن(هاي جهاني در زمينه ارزشيابي  پيمان ريزي براي پيوستن به برنامه .7
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  . در حال انجام است ،بند اول از موارد فوق ت در مورد چهاردر حال حاضر اقداما
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