سازوكار ارزيابي بروني برنامههاي آموزش مهندسي ايران
دكتر حسين معماريان

موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران١٣٩٠ ،
مقدمه
ارزشيابي برنامههاي منتهي بهمدرك دانشگاهي ،در واقع ارائة گواهينامهاي بهاين برنامهها است .اين گواهينامه ميتواند؛ بهمنظور
ارزيابي كيفيت برنامه و ميزان دستيابي آن بههدفها و استانداردهاي آموزشي تاييد شده باشد .ارزشيابي بهدنبال رتبهبندي
برنامههاي آموزش مهندسي نيست ،بلكه اطمينان از دستيابي برنامه بهحداقل مﻼكهاي در نظر گرفته شده براي يك برنامة
آموزش مهندسي است .در برداشت تازهاي از ارزشيابي ،١كه در ابتداي قرن حاضر ارايه شد و بهسرعت گسترش يافت ،بهجاي
ارزيابي آنچه دانشگاه عرضه ميكند )اساتيد ،روش تدريس ،آزمايشگاهها ،كتابخانه و (...؛ تمركز به دستاوردها ،٢يعني آنچه

آموختگان كسب كردهاند ،معطوف شد  .بهاين منظور حداقل دستاوردهاي يك برنامة آموزش مهندسي تدوين گرديد .براي

قضاوت در مورد ميزان دستيابي دانشجويان بهدستاوردهاي مورد نظر ،روشهاي ارزيابي دروني ٣يا خودارزيابي ،توسط موسسة

آموزشي؛ و ارزيابي بروني ،٤توسط نهادهاي ارزشيابي مستقل ،توسعه يافت .در كشور ما ارزشيابي برنامههاي آموزش مهندسي
با تاسيس موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران در سال  ١٣٩٠آغاز شد .اين موسسه رسالت زير را براي خود درنظر گرفته
است.


تضمين كيفيت آموزش ،بهوسيله ارزشيابي برنامههاي آموزشي و براي اطمينان از صﻼحيت دانشآموختگان براي
ورود بهفعاليتهاي حرفهاي.



ارتقاء كيفيت آموزش ،از طريق تشويق بهنوآوري و پيشرفت مداوم و تسهيل برنامهريزيهاي راهبردي مورد نياز در
زمينههاي مهندسي ،فناوري و علوم كاربردي ،و زمينههاي وابسته.

بهدنبال تاسيس موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران سازوكار و استانداردهاي مربوط به ارزيابي دروني و بروني تهيه گرديد.
در ادامه ،چكيدة سازوكار ارزيابي بروني ،بهگونهاي كه توسط موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران اعمال ميشود ،آمده است.
ارزيابي بروني برنامههاي آموزش مهندسي
كار ارزيابي بروني با دريافت گزارش ارزيابي دروني يك برنامة آموزشي آغاز ميشود .ارزيابي دروني توسط مسئوﻻن و اساتيد
برنامهاي كه مايل است ارزشيابي شود تكميل و همراه با مستندات ﻻزم ،به موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران ،ارسال شده
است .گزارش ارزيابي دروني حاوي اطﻼعات عمومي در بارة برنامه و دانشگاه ،و اطﻼعات اختصاصي و دقيق در مورد نحوة دستيابي
برنامه بهمﻼكهاي آموزش مهندسي است .فرايند ارزيابي بروني يك برنامه آموزشي ،توسط موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي
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ايران ،از چند مرحله تشكيل شده است ،كه چكيده آن در جدول  ١فراهم آمده است .ارزيابي بروني بايد بهگونهاي انجام شود كه
ضمن درنظر گرفتن مﻼكها و استانداردهاي مصوب ،نتايج آن مورد قبول همة طرفهاي ذينفع باشد .از اينرو فرايند ارزيابي
بروني بهگونه اي طراحي شده است تا در اجراي آن نظرات شخصي ارزيابان ،بهحداقل برسد.
جدول  .١مراحل فرايند ارزيابي بروني و ارزشيابي برنامههاي آموزش مهندسي
 .١ارسال تقاضانامه ،همراه با پرسشنامه ارزيابي دروني تكميل شده و مستندات پيوست آن بهموسسه ارزشيابي؛
 .٢تشكيل كارگروه ارزشيابي؛
 .٣بررسي مقدماتي و دفتري پرسشنامه و مدارك دريافت شده توسط كارگروه ارزشيابي؛
 .٤بازديد محلي از موسسه آموزشي توسط كارگروه ارزشيابي؛
 .٥تهيه پيش نويس گزارش ارزيابي بروني ،شامل نظرات ارزشيابان در مورد برنامه آموزشي؛
 .٦مطالعه و ويرايش پيشنويس گزارش توسط دو نفر از اعضاي ارشدتر شوراي عالي ارزشيابي ،با توجه بهرويههاي مصوب؛
 .٧ارسال گزارش بهدانشگاه و فرصت يك ماهه دانشگاه جهت پاسخ بهآن؛
 .٨تهيه گزارش نهايي با درنظر گرفتن پاسخ دريافت شده از طرف دانشگاه ،توسط سرپرست كارگروه ارزشيابي؛
 .٩ارسال گزارش نهايي به شوراي عالي ارزشيابي ،براي ويرايش و تصويب نهايي؛
 .١٠ابﻼغ رسمي تصميم نهايي در مورد ارزشيابي برنامه ،بهدانشگاه توسط موسسه ارزشيابي.

مرور جدول  ١نشان مي دهد كه گروه هاي مختلفي چون مركز آموزشي متقاضي ارزيابي بروني ،انجمنهاي عضو موسسه
ارزشيابي ،شوراي عالي ارزشيابي و اعتبار سنجي و كارگروه ارزشيابي ،هر يك بهنحوي ،در فرايند ارزيابي بروني يك برنامه آموزش
مهندسي درگير هستند.


مراكز آموزشي :مراكز آموزشي در واقع كارفرماي ارزشيابياند .اقدامات صورتگرفته توسط مراكز متقاضي ارزشيابي
عبارتاست از :تكميل و ارسال پرسشنامه ارزيابي دروني بههمراه مستندات مربوطه؛ ميزباني كارگروه ارزشيابي در طي
بازديد از موسسه و ترتيب مصاحبهها ،بازديد از امكانات و تجهيزات و ديگر مواردي كه نميتوان در گزارش ارزيابي دروني
عرضه كرد؛ دادن پاسخ بهگزارش اوليه موسسه ارزشيابي در فرصتي يك ماهه ،و تشريح اقداماتي كه براي رفع نقايص و
بهبود برنامه از زمان بازديد صورت گرفته است.



انجمنهاي ﻋضو :از وظايف اصلي هر انجمن عضو موسسه ارزشيابي انتخاب و معرفي افراد داوطلب براي تصدي پست

ارزشياب كارگروه ارزيابي بروني برنامههاي آموزشي است .انجمنها هم چنين افرادي را براي عضويت در شوراي عالي
ارزشيابي و هيئت امناي موسسه ارزشيابي پيشنهاد ميكنند.


شوراي ﻋالي ارزشيابي و اﻋتبار سنجي :اين شورا مسئول مديريت فرايند ارزشيابي برطبق رويهها و مﻼكهاي مصوب

است .اين شورا در صورت لزوم پيشنهاد تغيير يا اصﻼح مﻼكهاي ارزشيابي را عرضه كرده؛ سرپرست كارگروه ارزشيابي را
تعيين نموده و تصميم نهايي را در مورد ارزشيابي ،اتخاذ ميكنند .وظايف شوراي عالي ارزشيابي و اعتبار سنجي را به نحو
زير ميتوان خﻼصه كرد:
 بررسي مقدماتي گزارش ارزيابي دروني و تصميم گيري در مورد اجراي فرايند ارزيابي بروني؛-

تعيين كارگروه ارزشيابي بروني و صدور حكم براي اعضاي آن؛

-

برنامه ريزي بازديد كارگروه ارزشيابي از موسسه آموزشي؛

-

دريافت گزارش مقدماتي كارگروه ارزشيابي و ارسال آن به متقاضي پس از ويرايش ،از طريق موسسه ارزشيابي؛

-

ارائه گزارش ارزيابي بروني به موسسه ارزشيابي؛

-

دريافت نظرات تكميلي دانشگاه متقاضي در فرصت زماني تعيين شده و ارجاع آن به كارگروه ارزشيابي؛

-

دعوت از دبيركارگروه ارزشيابي براي تصميم گيري نهايي درمورد ارزشيابي بروني انجام شده؛
٢

-

تنظيم گزارش نهايي ارزشيابي بروني حاوي پيشنهاد نوع داوري بعمل آمده و ارجاع آن به هيأت امناء براي تصويب از
طريق موسسه ارزشيابي؛

-

پايش بهبود مستمر برنامه پس از اولين ارزشيابي؛

-

پيشنهاد اصﻼح مﻼكها و سازوكار فرايند ارزشيابي به موسسه.

كارگروه ارزشيابي :اين كارگروه مسئول قضاوت در مورد يك يا چند برنامة آموزشي يك دانشگاه ،با توجه بهمﻼكها و رويههاي
مصوب ارزشيابي است .كارگروه ارزشيابي متشكل از سه نفر از صاحب نظران و استادان رشته مورد ارزشيابي بهشرح زير است:
دبيركارگروه به انتخاب شوراي عالي ارزشيابي و اعتبارسنجي؛ نماينده منتخب انجمن آموزش مهندسي ايران از ميان اعضاي
هيأت علمي با مرتبه استادي بهانتخاب هيأت مديره انجمن؛ نماينده منتخب انجمن تخصصي مربوط از ميان متخصصان و صاحب
نظران رشته ،بهانتخاب انجمن عضو هيأت امنا .دبير كارگروه مسئول تماس با دانشگاه و سرپرست گروه ارزيابي دروني برنامة
مورد ارزشيابي است .وي در مورد تركيب كارگروه اظهار نظر كرده و مسئول تهيه گزارش پس از بازديد و ارايه آن بهشوراي عالي
ارزشيابي است .يك كارشناس مجرب منتخب موسسه ،برايآمادهسازي و پيگيري فرايندارزشيابي ،با كارگروه ارزشيابيهمكاري
ميكند .وظايف كارگروه ارزشيابي را بهنحو زير ميتوان خﻼصه كرد :الف( بررسي مقدماتي گزارش ارزيابي دروني ارائه شده توسط
دانشگاه متقاضي؛ ب( برنامه ريزي براي بازديد از موسسه آموزشي به منظور ارزيابي بروني؛ {( بازديد از موسسه به مدت  ٢الي
 ٣روز براي انجام فعاليتهاي زير:
 جلسه هماهنگي با مديريت مركز آموزشي در ابتداي بازديد؛

 بازديد از امكانات آموزشي برنامه )كارگاه ها ،آزمايشگاه ها ،كﻼسها و خدمات تكميلي(؛

 مصاحبه با دانشجويان ،اعضاي هيأت علمي ،كاركنان ،مديريت ،دانش آموختگان و در صورت امكان برخي از كارفرمايان
آنها؛
 برگزاري جلسه تبادل نظر با اعضاي گروه ارزيابي دروني برنامه و مديريت در انتهاي بازديد؛

 تهيه گزارش مقدماتي ارزيابي بروني با ذكر دﻻيل توجيهي و تحليلي به شوراي عالي ارزشيابي؛
 تهيه پيش نويس گزارش نهايي توسط دبيركارگروه ارزشيابي پس از دريافت نظرات تكميلي دانشگاه متقاضي ،در
فرصت يك ماهه.
ارزشيابان
هسته اصلي ارزيابي بروني برنامههاي آموزشي ،ارزشيابان هستند .وظيفه ارزشيابان قضاوت در مورد نحوه و ميزان دستيابي
برنامه بهمﻼكهاي تعيين شده توسط موسسه ارزشيابي است .ارزشيابان ،افرادي حرفهاي )مديران آموزشي ،اساتيد دانشگاه ،ارباب
صنعت ،نمايندگان دولت ،فعالين بخش خصوصي و افراد بازنشسته( ،عﻼقهمند بهحرفه خود و ارتقاء آموزش عالي هستند .وظيفه
اصلي ارزشيابان قضاوت در مورد برنامههاي آموزشي ،در زمينة تخصصي است .اين ارزشيابان هستند كه تعيين ميكنند آيا برنامه
آموزشي بهمﻼكهاي مورد نظر رسيده است يا نه .همچنانكه ديده ميشود ،بار اصلي ارزيابي بروني بهدوش ارزشيابان است؛ از
اينرو ،ارزشياب بايد فردي بيطرف بوده و در قبل ،همزمان و بعد از بازديد ،از هرگونه تضاد منافع با موسسه آموزشي ،اجتناب
كند .ارزشيابان همچنين بايد در حفﻆ اطﻼعات و اسرار موسسه آموزشي ،كوشا باشند .ارزيابي بروني معموﻻ توسط افراد داوطلب
صورتميگيرد .عﻼقمندان بهارزيابي ،از طريق انجمن حرفهاي ،كه عضو آن هستند ،انتخاب و بهموسسه ارزشيابي معرفي ميشوند.
اين افراد در صورت گذراندن موفقيت آميز دورة كوتاه مدت آموزشي ،صﻼحيت ارزيابي برنامههاي آموزش مهندسي را كسب
ميكنند.

٣

گزارش ارزيابي بروني
كارگروه ارزشيابي با توجه بهمحتوي پرسشنامة تكميل شدة ارزيابي دروني و مستندات همراه آن و همچنين مشاهدات صورت
گرفته در طي بازديد از موسسه آموزشي ،گزارشي مقدماتي در مورد ميزان همخواني برنامه مورد نظر با مﻼكهاي در نظر گرفته
شده ،تهيه ميكند و آنرا بهطور مقدماتي ،در جلسه پاياني بازديد ،از طريق دبير كارگروه بهمسئوﻻن برنامه ارايه ميكند .در اين
گزارش نقاط ابهام و كاستيهاي احتمالي برنامه آموزشي فهرست ميشود.
برنامههاي آموزشي بايد مﻼكها و رويههاي در نظرگرفته شده براي ارزشيابي را اقناع نمايند .ارزشيابان ،مسئول قضاوت
در مورد ميزان دستيابي برنامه بهمﻼكها هستند .مﻼكهاي ارزشيابي براي اطمينان از كيفيت مناسب برنامههاي آموزشي،
پيگيري بهبود دايم كيفيت برنامه و كمك بهتوسعه برنامه آموزشي ،بهگونهاي كه نيازهاي طرفهاي ذينفع را در محيطي پويا و
رقابتي ارضا كند ،تدوين شده اند .ارزشيابان ،در زمان قضاوت در مورد دستاوردهاي يك برنامه آموزشي ،بايد سواﻻت زير را از
خود بپرسند:
-

آيا دستاوردهاي تعيين شده مناسباند؟
آيا داده ها بهصورت منظم و موثري گردآوري شده اند؟
آيا روشهاي ارزيابي دروني متناسب با محتوي برنامه است؟
آيا روشهاي ارزيابي مستقيم نيز بهكار گرفته شده است؟
آيا برنامه ارزيابي دروني واقع بينانه و پايدار است؟
آيا نتايج بهدست آمده از ارزيابي مورد قضاوت قرارگرفته و براي بهبود برنامه بهكاررفتهاند؟
آيا اقدامات صورت گرفته متناسب با يافتههاي مراحل ارزيابي و قضاوت بوده است؟

بايد توجه داشت كه اين وظيفه موسسه آموزشي متقاضي ارزشيابي است كه بهوضوح نشان دهد كه برنامه بهمﻼكهاي موردنظر
رسيده است .كارگروه ارزشيابي در طي بازديد از موسسه آموزشي ،با توجه بهبررسي دقيق موارد ادعا شده توسط موسسه آموزشي؛
بررسي عواملي كه نميتوانند در پرسشنامه ارزيابي دروني بيايند؛ و بررسي امكانات برنامه؛ قضاوتي مقدماتي در مورد نقاط قوت
و ضعف برنامة آموزشي انجام داده و آنرا در قالب گزارشي عرضه ميكنند .مسئله مهم در اين مرحله ايجاد ساختاري مناسب براي
عرضة نتايج ارزيابي بروني و قضاوتهاي صورتگرفته است .كارگروه ارزشيابي ممكن است در مورد بخشهايي از برنامه نگراني
داشته ،در مواردي ضعف مشاهده كرده و در جاهايي كمبود ببيند .و باﻻخره در مواردي نيز كارگروه پيشنهاداتي براي بهبود
كيفيت برنامه عرضه ميكند.



كامل :مﻼك بدون مشكل و مطابق معيارهاي در نظر گرفته شده است.

نگراني :٥مفهوم كلي مﻼك اقناع شده ولي اين امكان وجود دارد كه در آينده شرايط بهگونهاي تغييركند كه مﻼك
ارضاع نشود



ﺿعﻒ :٦مفهوم كلي مﻼك اقناع شده ولي از استحكام كافي براي كسب اطمينان نسبت بهكيفيت برنامه برخوردار
نيست .براي دستيابي بهمﻼك مورد نظر ،بايد تا قبل از بازديد بعدي اقدامات اصﻼحي انجام شود.




كمبود :٧مفهوم كلي مﻼك اقناع نشده است.

مشاهده :٨اظهار نظر يا پيشنهادي است كه بهطور مستقيم بهارزشيابي مربوط نميشود ولي براي كمك بهموسسه
آموزشي ،و در راستاي بهبود برنامه ،ارايه ميشود.

concern
weakness
7 deficiency
8 observation
5
6

٤

بهطوركلي ،برنامة آموزشي بايد برمبناي مﻼكهاي از پيش تعيين شده ،و قوت شواهد عرضه شده ،مورد قضاوت قرارگيرد
و نه برطبق نظرات شخصي ارزشيابان .بهاين منظور ،در زمان تدوين گزارش بازديد بايد سطح دستيابي برنامه بهمﻼكهاي مورد
نظر ،با واژهها و عباراتي استاندارد و قابل اندازهگيري ،بيان شوند .مجموعه سطوح استانداردي كه براي مﻼكهاي ارزشيابي تدوين
شده است در جدول  ٢فراهم آمده است .كارگروه ارزشيابي نظرات خود را در مورد هر يك از مﻼكهاي ارزشيابي با استفاده از
تعاريف مندرج در جدول  ٢تهيه كرده و به اين ترتيب ساختار كلي گزارش ارزيابي بروني را سازمان ميدهد )جدول  .(٣به اين
منظور ،با توجه به اطﻼعات گردآوري شده ،يكي از اعداد زير در هر خانة جدول  ٣قرار داده ميشود :كامل ) ،(٠نگراني ) ،(١ضعف
) ،(٢كمبود ) .(٣ارزشيابان بايد بتوانند نقش مشاور را براي موسسه آموزشي ايفا كنند ،و در موارد ﻻزم پيشنهادات اصﻼحي خود
را عرضه نمايند .در مواردي كه پيشنهادي براي ارتقاء برنامه وجود دارد در ستون مﻼحظات جدول  ٣درج ميگردد.
جدول  ٣داراي سه ستون براي اظهار نظر است .ستون اول پس از بررسي دفتري پرسشنامه ،كنترل محتواي و پيوستهاي
آن و هم چنين وب سايت ارزيابي دروني برنامه )در صورت وجود( ،تكميل ميشود .مندرجات اين ستون راهنماي كارگروه
ارزشيابي در طي بازديد محلي است .ارزشيابان در زمان بازديد از موسسه آموزشي بيشترين توجه را بهبررسي مواردي ميپردازند
كه خانههاي آنها حاوي اعداد بزرگتري است.
ستون دوم جدول  ٣در خﻼل بازديد از موسسه آموزشي تكميل ميشود و در جلسهاي كه در پايان بازديد ،با حضور مديريت
و تيم ارزيابي دروني برنامه برگزار ميشود ،رئوس كاستيها و راهحلهاي پيشنهادي ،بهاطﻼع مسئولين برنامه رسانده ميشود.
گزارش تهيه شده براي هر برنامه ،نقاط قوت و استحكام ،بههمراه موارد نگراني ،ضعف ،و كمبود برنامه را مشخص كرده و با ذكر
مشاهدات صورت گرفته ،پيشنهادات اصﻼحي را عرضه ميكند .ستون سوم جدول  ٣پس از دريافت پاسخهاي موسسه آموزشي
به گزارش مقدماتي كارگروه ارزشيابي ،تكميل ميگردد .بررسي آنچه در ستون سوم و ستون مﻼحظات آمده معيار قضاوت نهايي
در مورد برنامه آموزشي است.
گزارش نهايي ارزشيابي
ارزشيابي يك برنامه آموزشي ،تابعي از اقناع تك تك نيازهاي آن است .براي قضاوت در مورد نتيجه ارزشيابي برنامه ،يا ثبت
نتيجه قضاوت در مورد ميزان دستيابي برنامه بهمجموعة نيازهاي در نظر گرفته شده ،مقياسي سه درجهاي ،انتخاب شده است.
كارگروه ارزشيابي با توجه به اين اطﻼعات كاربرگه نهايي فرايند ارزشيابي را تكميل مي نمايند )جدول  .(٤به اين منظور براي
هر يك از مﻼك هاي ارزشيابي خانه مربوط به يكي از سه سطح زير انتخاب ميشود:


ﻗابل ﻗبول؛ يا ارزشيابي بدون شرط )همراه با پيشنهادات احتمالي براي بهبود برنامه( .اين سطح از ارزشيابي بهبرنامهاي
اهدا ميشود كه قضاوت در مورد همة نيازهاي آن در حد "قابل قبول" باشد .در اين حالت گواهي ارزشيابي براي يك
دوره كامل ) ٥سال( اعطا ميشود )جدول .(٤



ﻗبول مشروط يا ارزشيابي مشروط )همراه با فهرستي از كاستيها و مدت زماني كه بايد برطرف شوند( .اين سطح از

ارزشيابي زماني اعطا ميشود كه قضاوت در مورد يك يا تعدادي از مﻼكها ،بهصورت "قبول مشروط" ،باشد )جدول
 .(٤گواهي برنامههايي كه ارزشيابي مشروط ميشوند براي مدت كوتاهتري ) ٢سال( داده شده و در انتهاي اين مدت،
برنامه براي اطمينان از اقناع شروط ،مجددا بازبيني ميشود


غير ﻗابل ﻗبول ،معرف حالتي است كه هيچيك از دو حالت فوق وجود نداشته باشد )جدول  .(٤در چنين شرايطي

كارگروه ارزشيابي ميتواند مردود شدن ارزشيابي را تجويز كند .در صورت مردود اعﻼم شدن ارزشيابي نواقص عمده
برنامه بهاطﻼع موسسه آموزشي مي رسد تا براي بهبود كيفيت برنامه و آماده نمودن آن براي ارزشيابي مجدد مورد
استفاده قرارگيرد.

٥

ارزشيابي يك برنامه فرايندي دايمي بوده و با كسب مدرك ارزشيابي به پايان نميرسد .ارزشيابي مجدد برنامه پس از دوره ٥
ساله ،مستلزم اثبات ارتقاء كيفيت برنامه آموزشي ،در فاصله دو ارزشيابي است .بهزباني ،كسب مجدد گواهي ارزشيابي مستلزم
اثبات بهبود كيفيت تك تك مﻼكهاي هشت گانه ،در زمان ارزشيابي مجدد است.
براي كسب اطﻼعات بيشتر در مورد فرايند ارزشيابي ،به مجموعه مقاﻻتي كه در اين زمينه نگاشته شده ،در وبگاه
موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران ،مراجعه بفرماييد.
جدول  .٢سطوح استاندارد نمايشگر سطح كاستيهاي مﻼكهاي ارزشيابي برنامة آموزش مهندسي.

.١

دانشجويان

 نگراني :برنامه بهصورتي غيرپيوسته بهدانشجويان مشاوره ميدهد؛ برنامه بهطور غيرمداومي روشهاي كسب اطمينان از رسيدن
دانشجويان بهتمام الزامات برنامه را بهكار ميگيرد.
 ﺿعﻒ :برنامه بهبيشتر دانشجويان ،و نه همة آنها مشاوره ميدهد؛ مستند سازي جايگزيني درسها يا قبول واحدهاي انتقالي ،ناقص يا
محدود است.
 كمبود :برنامه بهدانشجويان مشاوره نميدهد؛ برنامه روشهاي كسب اطمينان از اينكه دانشجويان همة نيازهاي برنامه را كسب كردهاند،
بهكار نميگيرد؛ هيچ گونه مستنداتي در مورد جايگزيني واحدها و يا قبول واحدهاي انتقالي وجود ندارد.

 .٣دستاوردهاي برنامه

.٢

هدفهاي آموزشي برنامه

 نگراني :هدفهاي آموزشي برنامه منتشر شده ولي بهدفعات بازبيني نشده اند؛ طرفهايذينفع همكاري محدودي در فرايند تهيه
هدفها داشته اند؛ تهية هدفهاي آموزشي برنامه بيشتر بهدوش يك نفر بوده است؛ فرايند غير مستمري براي قضاوت در مورد
هدفهاي آموزشي در نظرگرفته شده است.
 ﺿعﻒ :هدفهاي آموزشي برنامه منتشر شدهاند ولي قابل دستيابي توسط طرفهاي ذينفع و ديگر عﻼقهمندان نيست؛ مشاركت
طرفهاي ذينفع در فرايند تهيه هدفهاي آموزشي محدود و ناكافي است؛ شواهد محدود و يا ناكافي در مورد نحوة تهية هدفهاي
آموزشي وجود دارد؛ ارتباط هدفهاي آموزشي با برنامه درسي ناقص يا غير واضح است؛ فرايند ناقصي براي قضاوت در مورد دستيابي
بههدفهاي آموزشي برنامه وجود دارد.
 كمبود :هدفهاي آموزشي برنامه منتشر نشدهاند؛ طرفهاي ذينفع هيچگونه همكاري در فرايند تهية هدفهاي آموزشي نداشتهاند؛
هيچنوع فرايندي براي قضاوت در مورد هدفهاي آموزشي وجود ندارد؛ هيچگونه دادهاي در مورد ميزان حصول هدفهاي آموزشي
برنامه وجود ندارد.
 نگراني :نحوة نمايش دستيابي بهدستاوردهاي برنامه ناقص است؛ تعداد كمي از دستاوردهاي برنامه بهطور ناقصي ارزيابي شدهاند؛
فرايند ارزيابي دستاوردهاي برنامه بيش از اندازه بر دوش يك نفر بوده است.
 ﺿعﻒ :نحوة دستيابي بهبرخي ،و نه همة ،دستاوردهاي برنامه نشان داده شده است؛ نتايج ارزيابي برخي ،و نه همة ،دستاوردها مستند
سازي شده است؛ فاقد شواهد ارزيابي براي تعداد كمي از دستاوردهاي برنامه است.
 كمبود :فاقد نمايش نحوة دستيابي بهدستاوردهاي برنامه است؛ فاقد شاهد نشان دهنده فرايندهاي ارزيابي است ،كه ميزان دستيابي
برنامه به دستاوردها را نشان ميدهد.

.٤

بهبود مداوم برنامه

 نگراني :در مورد برخي از نتايج مهم مرحلة قضاوت اقدامي صورت نگرفته است؛ ارزيابي نحوة دستيابي بهتعدادي از دستاوردهاي برنامه
ناقص است؛ فرايند ارزيابي دستاوردها ،بيش از اندازه بر دوش يك نفر بوده است.
 ﺿعﻒ :شواهد ناقص يا محدودي در مورد اقدامات صورت گرفته براي بهبود برنامه ،با توجه بهنتايج ارزيابي ،وجود دارد؛ هدفهاي كلي
تعريف شده و مستندات ارزيابي براي دستيابي بهبرخي ،و نه همة ،دستاوردهاي برنامه وجود دارد؛ شاهدي بر ارزيابي تعداد محدودي
از هدفهاي آموزشي ،وجود ندارد؛ شاهدي بر ارزيابي تعداد محدودي از دستاوردهاي برنامه ،وجود ندارد.
 كمبود :هيچ شاهدي در مورد اقدامات صورت گرفته براي بهبود برنامه ،با توجه به نتايج ارزيابي ،وجود ندارد؛ فاقد هدفهاي كلي
تعريف شده و نتايج ارزيابي مستند است؛ هيچ شاهد ارزيابي در مورد دستيابي دانشجويان بههدفهاي آموزشي برنامه وجود ندارد؛
هيچ شاهد ارزيابي در مورد دستيابي دانشجويان بهدستاوردهاي برنامه وجود ندارد.

٦

.٥

برنامة درسي

 نگراني :برنامة درسي در راستاي هدفهاي آموزشي برنامه و دستاوردهاي آن است و حاوي حداقل نيازهاي هر مولفة حرفهاي مي
باشد ولي براي تامين اين نيازها وابسته بهدرسهاي اختياري است؛ دروس اختياري فعلي براي پوشش اين نيازها كافيست.
 ﺿعﻒ :گرچه برنامه درسي برخي از هدفهاي آموزشي و دستاوردهاي برنامه را پوشش ميدهد ،با اينحال همترازي روشني بين برنامة
درسي و تمام هدفها و دستاوردها وجود ندارد؛ برنامه درسي وابسته بهدروس اختياري بوده و اين دروس نمي توانند نيازهاي مولفة
حرفهاي را برآورده نمايند.
 كمبود :همترازي روشني بين برنامة درسي و هدفهاي آموزشي و دستاوردهاي برنامه ،وجود ندارد؛ برنامة درسي حاوي نيازهاي
حداقلي مولفة حرفهاي نيست.
 نگراني :برنامه داراي تعداد كافي اساتيد شايسته است ولي بازنشسته شدن يا ترك خدمت متصور برخي از آنها بر تداوم برنامه ،تكرار

.٦

اساتيد

مناسب ارايه دروس ،سطح ارتباط بين اساتيد و دانشجويان ،و يا كسب مشاوره توسط دانشجويان تاثير خواهد گذارد؛ برنامه ،در مورد
برخي از قسمتهاي خود متكي بر اساتيد پاره وقت و بازنشسته است.
 ﺿعﻒ :برنامه داراي تعداد كافي اساتيد در برخي ،و نه همة ،زمينه هاست؛ اساتيد برنامه دسترسي محدود و يا ناقصي بهامكانات ﻻزم
براي توسعه حرفهاي خود دارند؛ اساتيد برنامه اختيار ناكافي در مورد پيشبرد اصولي برنامه را دارند؛ اساتيد از روحية نامناسبي
برخوردارند.
 كمبود :تعداد اساتيد برنامه ناكافي است؛ اساتيد برنامه از تواناييهاي مناسبي براي اطمينان از پيشبرد اصولي برنامه برخوردار نيستند؛
هيچ برنامهاي براي توسعه تواناييهاي اساتيد وجود ندارد؛ اساتيد برنامه اختيارات ﻻزم براي اطمينان از راهنمايي صحيح برنامه را
ندارند؛ روحية اساتيد ضعيف است.

.٧

امكانات

 نگراني :در حال حااضر امكانات برنامه و يا دانشگاه ،و منابع رايانه اي براي پيشبرد برنامه مناسب است ولي كاهش اعتبارات ممكن
است بر توانايي برنامه جهت رسيدن بهاهدافش و ايجاد محيطي مناسب براي يادگيري ،تاثير بگذارد.
 ﺿعﻒ :برخي ،و نه همة امكانات برنامه و يا دانشگاه براي پيشبرد برنامه مناسباند؛ برخي ،و نه همة منابع رايانهاي براي پيشبرد برنامه
مناسب اند.
 كمبود :امكانات برنامه و يا دانشگاه براي پيشبرد برنامه كافي نيست؛ منابع رايانه اي براي پيشبرد برنامه كافي نيست.

.٨

پشتيباني

 نگراني :تغييرات اخير در مديريت ممكن است بر حمايتهاي دانشگاه و راهبري موثر برنامه ،براي اطمينان از كيفيت و تداوم برنامه،
تاثير بگذارد؛ در حال حاضر منابع براي جذب ،حفﻆ و ارتقاء حرفهاي اساتيد برنامه كافيست ،با اينحال كاهش منابع مالي در آينده
ممكن است باعث كاهش تعداد اساتيد ،يا توانايي برنامه براي حفﻆ اساتيد موجود بشود؛ بههمين ترتيب ،در حال حاضر منابع مالي
براي تهيه ،نگهداري و استفاده از وسايل و تجهيزات كافي است؛ ولي كاهش منابع مالي در آينده ممكن است توانايي برنامه در تهيه،
نگهداري و استفاده از وسايل و تجهيزات برنامه را محدود كند.
 ﺿعﻒ :حمايتها و كمكهاي دانشگاه به برنامه و مديريت سازنده براي اطمينان از كيفيت و تداوم برنامه نامنظم و ناقص است؛ منابع
دايمي براي جذب ،حفﻆ و توسعة حرفهاي اساتيد برنامه موجو ندارد؛ منابع دايمي براي تهيه ،نكهداري و استفاده از وسايل و تجهيزات
مرتبط با برنامه وجود ندارد.
 كمبود :برنامه حمايتهاي مالي و يا مديريت سازندهاي از سوي دانشگاه دريافت نميكند؛ منابع براي جذب و حفﻆ اساتيد و ارتقاء
حرفهاي آنها كافي نيست؛ منابع براي تهيه ،نگهداري و استفاده از وسايل و تجهيزات مرتبط با برنامه وجود ندارد.

٧

جدول  .٣كاربرگه ثبت نتايج ارزيابي بروني برنامههاي آموزش مهندسي
با توجه به نتايج ارزيابي بروني عدد مناسب را در هر خانه جدول قرار دهيد:
كامل ) ،(٠نگراني ) ،(١ﺿعﻒ ) ،(٢كمبود )(٣
مﻼك  :١دانشجويان
 .١-١پذيرش دانشجويان
 .٢-١ارزيابي عملكرد دانشجويان
 .٣-١مشاوره بهدانشجويان
 .٤-١دانشجويان ميهمان ،انتقالي و درسهاي انتقالي
 .٥-١الزامات دانش آموختگي
 .٦-١روند ثبت نام و دانشآموختگي
مﻼك  :٢هدفهاي آموزشي برنامه
 .١-٢ماموريت
 .٢-٢هدفهاي برنامه آموزشي
 .٣-٢سازگاري هدفهاي آموزشي برنامه و ماموريت دانشگاه
 .٤-٢طرفهاي درگير برنامه
 .٥-٢فرايند تدوين هدفهاي آموزشي
 .٦-٢دستيابي بههدفهاي آموزشي
مﻼك  .٣دستاوردهاي برنامه
 .١-٣فرايند تهيه و بازنگري دستاوردهاي برنامه آمورشي
 .٢-٣دستاوردهاي برنامه
الف( بهكارگيري دانشهاي رياضي ،علوم و مهندسي
ب( طراحي و اجراي آزمايشها و تحليل و تفسير داده ها
پ( طراحي يك وسيله ،سيستم يا فرايند ،جهت رفع يك نياز
ت( .كار در گروههاي داراي عملكردهاي متفاوت
ث( .شناسايي ،فرموله كردن و حل مشكﻼت مهندسي
ج( .درك مسئوليتهاي حرفهاي و اخﻼقي
چ( .ايجاد ارتباط موثر
ح( .درك تاثير راه حلهاي مهندسي بر جامعه محلي و جهاني
خ( درك ضرورت كسب مداوم آموزش در طول كار حرفه اي
د( .آگاهي از مسايل معاصر
ذ( استفاده از فناوريها ،مهارتها ،و ابزارهاي مدرن ،در فعاليتهاي مهندسي
 .٣-٣ارتباط دستاوردها و هدفهاي آموزشي برنامه:
 .٤-٣ارتباط دروس با دستاوردهاي برنامه
مﻼك  .٤ارتقاء مداوم كيفيت
 .١-٤اطﻼعات ﻻزم براي بهبود برنامه آموزشي
 .٢-٤اقدامات صورت گرفته براي بهبود برنامه اموزشي
مﻼك  .٥برنامه درسي
 .١-٥برنامه درسي
آماده سازي دانشجويان براي زندگي حرفهاي و تحصيﻼت تكميلي
تامين حداقل ساعات و نحوه توزيع واحدها،
فعاليت اصلي در زمينه طراحي مهندسي
سازگاري مطالب و زمان تدريس مجموعه دروس با هدف ها و دستاوردها
آموزش همراه با كار )كارآموزي(
شواهد ديگر از موفقيت برنامه
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مﻼحضات

 .٢-٥پيش نيازهاي آموزشي
 .٣-٥سرفصلهاي دروس
مﻼك  .٦آموزشگران
 .١-٦راهبري برنامه
 .٢-٦اختيار و مسئوليت اساتيد
 .٣-٦تركيب اساتيد
 .٤-٦توانايي هاي اساتيد
 .٥-٦شاخص هاي اساتيد
 .٦-٦مشخصات فردي اساتيد
 .٧-٦پيشرفت اساتيد
مﻼك  .٧امكانات
 .١-٧فضاي آموزشي
 .٢-٧منابع و حمايتهاي آموزشي
 .٣-٧تجهيزات آموزشي و آزمايشگاهي
مﻼك  .٨پشتيباني
 .١-٨فرايند تخصيص بودجه و منابع حمايتهاي مالي برنامه
 .٢-٨منابع حمايت هاي مالي
 .٣-٨مناسب بودن بودجه برنامه
 .٤-٨حمايت از پيشرفت حرفهاي اعضاي هيئت علمي
 .٥-٨نگهداري وسايل و تجهيزات
 .٦-٨مناسب بودن خدمات اداري
مﻼك  .٩مﻼك خاص برنامه
توصيف نحوه تامين مﻼكهاي خاص برنامه
جدول .٤كاربرگه ثبت نتايج نهايي ارزشيابي برنامههاي كارشناسي مهندسي ايران.
دانشگاه:

تاريخ:

برنامة آموزشي:

ارزشيابان:
مﻼكها

كامل*

نگراني

ﺿعﻒ

مﻼحضات

كمبود

 .١دانشجويان
 .٢هدف ها
 .٣دستاوردها
 .٤ارتقاء مداوم كيفيت
 .٥برنامه درسي
 .٦آموزشگران
 .٧امكانات
 .٨پشتيباني
 .٩مﻼك ويژه
نتيجه نهايي ارزشيابي
ﻗبول

اعطاي ارزشيابي براي يك دوره  ٥ساله

ﻗبول مشروط

اعطاي ارزشيابي براي يك دوره  ٢ساله

غير ﻗابل ﻗبول

نياز به ارزشيابي مجدد دارد

مﻼحضات:

كامل ) ،(٠نگراني ) ،(١ضعف ) ،(٢كمبود )(٣
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