سازوكار ارزيابي دروني برنامههاي آموزش مهندسي ايران
دكتر حسين معماريان
موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران١٣٩٠ ،

 .١مقدمه
كيفيت شرط بقاي مراكز آموزشي مدرن و دريچهاي بهسوي جهاني شدن آموزش عالي است .در يكي دو دهه گذشته آموزش
مهندسي در سطح جهان ،تحوﻻت زيادي را پشت سر گذارده و مﻼكهاي مشخصي براي يك آموزش مهندسي استاندارد پيشنهاد
شده است .امروزه ،مراكز آموزش مهندسي پيشرو ،برنامههاي آموزشي خود را بهگونهاي عرضه مينمايند كه دانشآموختگاني
توانا براي ورود به بازار كار مهندسي ،در سطح ملي و بينالمللي ،بهدست دهد .در چنين شرايطي است كه ارتقاي كيفيت
برنامههاي آموزشي كشور ،در اولويت قرار ميگيرد .يكي از در دسترسترين روشها براي آگاهي از نقاط قوت و ضعف برنامههاي
آموزشي و ارتقاي كيفيت آن ،گذر موفقيت از فرايند ارزشيابي است؛ كه با توجه به مﻼكها و استاندارهاي مورد قبول جهاني،

تدوين شده است.
از آغاز قرن حاضر ميﻼدي ،و بهدنبال انتشار مﻼكهاي جديد براي ارزشيابي برنامههاي آموزش مهندسي ،تعريف
دانشگاهيان از يك آموزش موفق تغيير كرده است .در گذشته ،بيشتر بهدنبال سنجش كيفيت وروديهاي آموزش بوديم )مثل
سابقه تحصيلي و رتبه كنكور دانشجويان ،نسبت استاد بهدانشجو ،تعداد كتابهاي كتابخانه ،ميزان بودجه تحقيقاتي و كمكهاي
دانشگاه ،و مانند آن(؛ ولي در روش جديد ،ارزشيابي متكي بهدستاوردها يا تواناييهاي كسب شده توسط دانشجويان است .در
روش جديد بايد بتوانيم:
 با استفاده از واژگان قابل سنجش نشان بدهيم كه مايليم دانشجويان چه بدانند و چه انجام بدهند؛ نحوة اندازهگيري تواناييهاي كسب شده توسط دانشجويان را مشخص كنيم، -در مورد روش بهبود و ارتقاء برنامه تصميمگيري كنيم؛ و در راستاي بهبود فرايند آموزش ارزيابي بكوشيم؛

در كشور ما ،با وجود افزايش بيسابقه تعداد مراكز آموزش مهندسي و تنوع برنامههاي درسي آن در طي دو دهه گذشته،
اقدامات قابل توجهي در مورد ارزيابي مستقل برنامههاي آموزشي و محصوﻻت آنها ،يعني دانش آموختگان ،صورت نگرفته است.
بهدنبال تاسيس انجمن آموزش مهندسي ايران در سال  ،١٣٨٨برقراري سازوكاري براي ارزشيابي برنامههاي آموزش مهندسي
در دستوركار قرار گرفت .در همين راستا موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران ،شكل گرفت .فرايند ارزشيابي در نظر گرفته
شده براي اين موسسه متشكل از دو مرحلة ارزيابي دروني و بيروني است .ارزيابي دروني توسط خود موسسه آموزشي ،و با در
نظر گرفتن مﻼكهاي از پيش تعيين شده ،صورتميگيرد .ارزيابي بيروني توسط موسسه ارزشيابي انجام شده ،و با توجه بهگزارش
ارزيابي دروني ،ميزان دستيابي بهدستاوردهاي آموزش مهندسي و بهبود كيفيت برنامه را ميسنجد.
١

 .٢ارزيابي دروني
سازوكار ارزشيابي برنامههاي آموزش مهندسي با ارزيابيدروني ١يا خودارزيابي ،آغاز ميشود .در اين مرحله ،اساتيد موسسه
آموزشي ،برنامه مورد نظر را بررسي و ارزيابي كرده و نتايج را در پرسشنامهاي كه بهاين منظور تهيهشده ،درج ميكنند .دانشگاه،

پس از تكميل پرسشنامه و اطمينان از اينكه برنامة آموزشي از حداقل شرايط ﻻزم برخوردار است ،تقاضاي ارزيابي بيروني ٢آن

را بهموسسه ارزشيابي ارسال مينمايد .ارزيابان موسسه ارزشيابي ،پرسشنامه را بهدقت مطالعه كرده و براي بررسي و تاييد
مندرجات آن بازديدي از موسسه آموزشي انجام ميدهند .نتيجه اين بازديد ممكن است تاييد ارزشيابي برنامه براي يك دوره ٢
يا  ٦ساله و يا ارايه فهرستي از كاستيها بهموسسه آموزشي باشد؛ تا پس از مرتفع كردن آنها بارديگر فرايند ارزشيابي بيروني،
تكرار گردد.
ارزيابي دروني ،منبع اوليه و اصلي تامين اطﻼعات براي ارزشيابي برنامة آموزشي است .برخي از اقداماتي كه دانشگاههاي
عرضه كننده آموزش مهندسي ميتوانند در جهت باﻻبردن كارايي ارزيابي دروني انجام دهد عبارتند از:


تاسيس مركز ارزيابي كيفيت آموزش در دانشگاه؛



تامين امكانات و تخصيص اعتبار ﻻزم براي ارزيابي دروني برنامهها؛



تشكيل گروه هاي ارزيابي دروني و انتصاب افرادي بهعنوان مسئول پيگيري ارزيابي هر برنامه؛



برقراري تمهيدات ﻻزم براي ايجاد انگيزه در اساتيد جهت مشاركت در ارزيابي دروني



ايجاد امكانات كافي براي گروه ارزيابي جهت دسترسي و گردآوري اطﻼعات مورد نظر؛



دادن اختيار ﻻزم جهت اعمال نتايج ارزيابي دروني براي رفع كاستيها و بهبود برنامة آموزشي؛



ايجاد وبگاه براي انتشار نتايج ارزيابي دروني برنامه؛



برقراري امكان همكاريهاي مشترك با دانشگاههاي ديگر در زمينه ارزيابي برنامهها و پژوهش در زمينة آموزش.

ارزيابي آموزش مهندسي زماني با موفقيت بهاجرا در خواهد آمد كه همة طرفهاي ذينفع درك يكنواختي از آن داشته
باشند .يكي از مشكﻼت رايج در ارزيابي برنامههاي آموزشي ناهماهنگي در برداشت مفهوم يك واژه توسط افراد گروه ارزيابي و
ديگر گروههاي ذينفع است .براي رفع اين مشكل ،و ايجاد هماهنگي در مورد مفاهيم مورد استفاده در ارزيابي ،معاني پيشنهادي
براي برخي از مفاهيم مهم ارزشيابي در جدول  ١آمده است .آنچه مهم است استفاده يكنواخت از مفاهيم مورد توافق ،در كل
فرايند ارزيابي دزوني و گزارشهاي مربوط بهآن است.
جدول  .برخي از مفاهيم مهم ارزشيابي
 برنامةآموزشي :٣يك تجربه سامان يافته آموزشي ،شامل مجموعه منسجمي از دروس يا بستههاي آموزشي ديگر ،كه
بهسمت دروس انتهايي عميقتر مي شود.

 طرفهاي ذينفع :٤افراد يا گروههايي كه بهبرنامه آموزشي و كيفيت آن عﻼقمند هستند )دانشجويان ،اساتيد ،گروه آموزشي،
دانشكده ،دانشگاه ،وزارت علوم تحقيقات و فناوري و صنعت مرتبط با برنامة آموزشي(.

 هدفهاي آموزشي  :٥گزارههايي كلي ،براي توصيف موفقيتهاي كاري و حرفهاي ،كه برنامة آموزشي دانشآموختگان را
براي كسب آنها آماده ميكند.

1

. internal assessment
. external assessment
3
educational program
4
stack holders
5
educational objectives
2

 دستاوردهاي برنامه :٦توصيف آنچه انتظار ميرود دانشجويان در زمان فارغ التحصيلي بدانند و يا قادر به انجام آن باشند.
دستاوردها دانشها ،مهارتها و نگرشهايي است كه دانشجويان در طول برنامه كسب ميكنند.

 مﻼك :٧استانداردي كه برمبناي آن قضاوت صورتگرفته يا تصميمي اتخاذ ميشود.

 مﻼكهاي عملكرد :٨گزارههايي دقيق و قابل اندازهگيرياند كه تعيين كننده عملكرد مورد نياز براي رسيدن بهدستاورد
بوده و توسط شواهدي قابل تاييد هستند.

 بارم :٩راهنماي ارزشگذاري )امتياز دادن( بهكيفيت كار دانشجويان .بهزباني ،سطوح و درجاتي كه از مﻼكهاي عملكرد
بهدست آمده و حركت بهسمت تكميل كار مورد نظر را بيان ميكنند.

 ارزيابي :١٠يك يا چند فرايند جهت شناسايي ،گردآوري ،ساماندهي و گزارش اطﻼعات مورد استفاده جهت قضاوت در مورد
ميزان دستيابي بهدستاوردها و هدفهاي آموزشي برنامه.

 قضاوت :١١فرايند تفسير دادهها و شواهدي كه در خﻼل ارزيابي گرآوري شدهاند .قضاوت ميزان حصول بهدستاوردها و
هدفهاي كلي برنامه و اقداماتي را كه در مورد بهبود برنامه صورت گرفته ،تعيين ميكند.

 ارزشيابي :١٢كسب اطمينان از اينكه يك برنامه آموزشي استانداردهاي كيفيت تعيين شده توسط موسسه ارزشيابي را كسب
كرده است.

 .٣مﻼك هاي ارزشيابي
پيشنياز هر اقدامي براي ارتقاء يك برنامة آموزشي ،شناسايي كمبودهاي احتمالي آن است .روشي كارآمد جهت ارزيابي برنامه
و تعيين كاستيهاي آن ،بررسي ضوابط و مﻼكهايي است كه براي يك آموزش استاندارد ،در سطح جهان پيشنهاد شده است.
بهاين منظور ،هر برنامة آموزش مهندسي بايد عﻼوه بر اهداف تعريف شده ،سيستمي جهت ارزيابي ميزان دستيابي بهاين هدفها
داشته باشد ،تا بتواند سطح آمادگي دانش آموختگان خود را براي روبروشدن با واقعيتهاي دنياي كار ،ارزيابي كند.

امروزه در دنيا موسسات و مراكز ملي و بينالمللي مختلفي براي ارزيابي آموزش مهندسي ايجاد شده است .ارزيابي دروني
)يا خود ارزيابي( بايد بهگونة تجويز شده توسط موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران ،انجام شود .اين موسسه ،همراستا با
موسسات مشابه در بسياري از كشورهاي ديگر ٨ ،مﻼك عمومي و يك مﻼك اختصاصي را براي ارزيابي برنامههاي آموزش
مهندسي در نظر گرفته است .اين مﻼكها عبارتند از :دانشجويان ،هدفها ،دستاوردها ،بهبود مداوم كيفيت ،برنامة درسي،
آموزشگران ،امكانات ،پشتيباني و باﻻخر مﻼك ويژه برنامه .برنامهاي كه مايل است توسط اين موسسه ارزشيابي شود بايد بتواند
ثابت كند كه حداقل شرايط در نظر گرفته شده براي اين مﻼكها را دارا مي باشد .بهمنظور عرضه يكنواخت و استاندارد اطﻼعات
گردآوري شده در مرحله ارزيابي دروني در سطح ملي ،موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران پرسشنامهاي را ارايه كرده است.
در ادامه؛ نوع ،ميزان و نحوة مستندسازي اطﻼعات مورد نياز پرسشنامه مورد بحث را ،براي هر يك از مﻼكهاي ارزشيابي ،مرور
ميكنيم.
مﻼك  :١دانشجويان
برنامة آموزشي بايد بتواند عملكرد دانشجويان را بسنجد؛ بهدانشجويان در مورد برنامة درسي و آينده حرفهاي راهنمايي ارايه
دهد؛ پيشرفت دانشجويان را ،در رابطه با دستاوردهاي برنامه ،دنبال كند؛ و دانشجويان را قادر سازد كه در زمان فارغالتحصيلي
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بهتمام الزامات برنامه ،دست يابند .بهمنظور مشخص كردن وضعيت دانشجويان اطﻼعات زير بايد در مورد آنها گردآوري و عرضه
گردد:
 چكيده پيشنيازها و نحوة پذيرش دانشجويان برنامة آموزشي )همراه با جدول حاوي بيشينه ،كمينه و ميانگين معدلديپلم دبيرستان و رتبه كنكور ،در پنج سال اخير(.
 نحوة ارزيابي عملكرد دانشجويان و نحوة رصدكردن پيشرفت آنها در طول تحصيل. نحوة راهنمايي و ارايه مشاوره بهدانشجويان در مورد برنامة آموزشي و ديگر مسايل تحصيلي. نحوة پذيرش دانشجويان ميهمان و انتقالي از ساير مراكز آموزشي و همچنين نحوة مطابقت دادن و پذيرش دروسي كهدر ديگر مراكز آموزشي گذرانده شده است )همراه با جدول حاوي آمار دانشجويان انتقالي و ميهمان برنامة آموزشي در
پنج سال اخير(
 شرايط و چگونگي حصول اطمينان از اينكه هر دانش آموخته تمام نيازهاي دريافت مدرك برنامه آموزشي را بهدستآورده است.
 روند ثبت نام دانشجويان و فارغ التحصيلي دانش آموختگان برنامة آموزشي در پنج سال اخير )همراه با جدول نمايشدهنده وضعيت اشتغال حداكثر  ٢٥نفر از دانشآموختگان سالهاي اخير(.
مﻼك  :٢هدفهاي برنامه آموزشي

هدفها ١٣در واقع توصيف تواناييهاي كاري و حرفهاي است كه مايليم دانشآموختگان برنامه آموزشي بهآن دست يابند .هر
برنامه آموزشي كه قرار است ارزيابي شود بايد حاوي هدفهاي آموزشي مكتوب ،همخوان با ماموريت ١٤واحد آموزشي و مﻼك

هاي ارزيابي ،باشد؛ بهتوسط فرايندي مشخص ،مطابقت اهداف برنامه آموزشي با نيازهاي طرفهاي درگير در آن را هر چند مدت
يكبار تعيين و ثبت نمايد؛ همچنين ،با استفاده از دو فرايند ارزيابي و قضاوت ،بهطور ادواري ميزان دستيابي بهاهداف را تعيين و
ثبت نمايد .ارزيابي ١٥فرايند شناسايي ،گردآوري و آماده سازي دادهها جهت سنجش اهداف و دستاوردهاي برنامة آموزشي است.

قضاوت ١٦نيز فرايندي براي تفسير دادهها و شواهدي است كه در طي فرايند ارزيابي ،گردآوري شده است .مرحلة قضاوت ميزان

دستيابي بهاهداف و دستاوردهاي برنامه را مشخص ساخته و اقدامات ﻻزم براي بهبود برنامه را بهدست ميدهد .اطﻼعاتي كه در
ارتباط با مﻼك  ،٢يعني هدفها ،بايد تهيه و عرضه گردد ،عبارتند از:
 يك نسخه از هرگونه سند نشر يافته ،معرف ماموريت دانشگاه ،دانشكده ،گروه و برنامه آموزشي. فهرستي از هدفهاي آموزشي برنامه و محلي كه منتشر شدهاند. توصيف اينكه چگونه هدفهاي آموزشي برنامه با ماموريت موسسه آموزشي سازگار است. تعيين طرفهاي ذينفع در برنامة آموزشي. توصيف فرايندي كه بهطور ادواري هدفهاي آموزشي برنامه را بررسي كرده و هماهنگي آنرا با نيازهاي طرفهايذينفعدر برنامه ،ميسنجد.
 توصيف فرايندهاي ارزيابي و قضاوت ،كه بهطور ادواري ميزان دستيابي بههدفهاي آموزشي برنامه را ميسنجند و ثبتميكنند.
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مﻼك  :٣دستاوردهاي برنامه

دستاوردها ١٧توصيف دقيق آنچيزي است كه انتظار ميرود تا دانشجويان بدانند و در زمان فارغالتحصيلي قادر بهانجام آن

باشند .اين موارد شامل دانشها ،مهارت ها ،و نگرشهاي كسب شده توسط دانشجويان در طول برنامه است .هر برنامه مهندسي
بايد نشان دهد كه دانشآموختگان آن به يازده دستاورد زير رسيده اند:
 .١توانايي بهكارگيري دانشهاي رياضي ،علوم و مهندسي؛

 .٢توانايي طراحي و اجراي آزمايشها ،و همچنين تحليل و تفسير داده ها؛
 .٣توانايي طراحي يك سيستم ،وسيله ،يا فرايند ،جهت رفع نيازها؛ با درنظر گرفتن واقعبينانه محدوديتهاي اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي،
اخﻼقي ،تندرستي ،و ايمني؛
 .٤توانايي كار در گروههاي داراي عملكردهاي چندگانه؛
 .٥توانايي شناسايي ،ساماندهي و حل مشكﻼت مهندسي؛
.٦

توانايي درك مسئوليتهاي حرفهاي و اخﻼقي؛

 .٧توانايي ايجاد ارتباط موثر؛
.٨

كسب آموزشهاي ﻻزم جهت درك تاثير راه حلهاي مهندسي در قالب جهاني ،اقتصادي ،زيست محيطي و اجتماعي؛

 .٩درك ضرورت كسب مداوم آموزش در طول كار حرفهاي؛
 .١٠آگاهي از مسايل معاصر؛
 .١١توانايي استفاده از فناوريها ،مهارتها ،و ابزارهاي مدرن ،ضروري براي فعاليتهاي مهندسي.

دستاوردهاي هر برنامة آموزش مهندسي عبارت از دستاوردهاي پاية فوق ،و هر دستاورد اضافي ديگري است كه توسط
موسسة آموزشي براي برنامه در نظرگرفته ميشود .دستاوردهاي برنامه بايد در راستاي اهداف برنامة آموزشي بوده و توسط يك
فرايند ارزيابي و قضاوت ،بهطور ادواري بررسي شده ،و نتايج آن شناسايي و ثبت شوند .اقداماتي كه براي عرضه اين مﻼك بايد
صورت بگيرد را بهنحو زير ميتوان خﻼصه كرد.
 تشريح فرايند مورد استفاده براي تدوين و بازنگري دستاوردهاي برنامه. فهرستي از دستاوردهاي برنامه و توصيف اينكه چگونه با مﻼك  ٣و هر مﻼك قابل كاربرد ديگر ،مرتبط ميشوند .ذكرمحل مستند نمودن دستاوردهاي برنامه.
 چگونگي ارتباط هدفهاي آموزشي برنامه با دستاوردهاي كسب شده توسط دانش آموختگان آن. ارتباط دروس ارايه شده و دستاوردهاي برنامة آموزشي )به همراه جدول نشان دهنده نوع و ميزان دستاوردهاي برنامه،كه توسط هر درس پوشش داده ميشود.(.
مﻼك  :٤ارتقاء مداوم كيفيت
هر برنامة آموزشي بايد شواهد اقداماتي را كه در راستاي بهبود آن صورت گرفته ،نشان دهد .اين اقدامات بايد مبتني بر اطﻼعات
موجود ،مثل نتايج مﻼكهاي  ٢و  ،٣باشد .اقداماتي كه براي عرضة مﻼك  ٤بايد صورت بگيرد عبارتند از:
-

تشريح اطﻼعات در دسترس ،مانند نتايج حاصل از فرايندهاي مﻼك ) ٢هدفها( و ) ٣دستاوردها( ،كه معموﻻ براي
تصميمگيري در مورد پيشرفت برنامه آموزشي ،در نظر گرفته ميشود ،با ذكرمثال.
تشريح اقدامات انجام شده براي پيشرفت برنامه آموزشي از زمان راه اندازي برنامه و يا بازديد قبلي گروه ارزشيابي.
بههمراه تشريح علت يا مبناي اقدامات صورت گرفته ،زمان انجام و نتايج آنها.
outcomes
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مﻼك  :٥برنامة درسي
حداقل نيازهاي درسي يك برنامة كارشناسي آموزش مهندسي قابل ارزشيابي عبارتند از :يكسال آموزش رياضيات و علوم پايه،
متناسب با رشته تحصيلي )همراه با فعاليتهاي عملي و آزمايشگاهي ﻻزم(؛ يكسال و نيم دروس مهندسي ،شامل علوم مهندسي
و طراحي مهندسي ،متناسب با رشته تحصيلي؛ نيمسال آموزش عمومي ،كه مكمل بخش تكنيكي برنامه درسي بوده و همراستا
با اهداف برنامه و موسسه آموزشي است .اطﻼعات مورد نياز براي ارزيابي مﻼك  ٥عبارتند از:
 توصيف نحوة آماده سازي دانشجويان براي كارحرفهاي و يا تحصيﻼت تكميلي توسط برنامه و تشريح نحوة سازگاريبرنامه آموزشي با هدفهاي آموزشي و دستاوردهاي برنامه.
 ارايه شواهدي مويد اينكه حداقل ساعات و نحوة توزيع واحدها ،بهگونهاي كه در مﻼك  ٥آمده است ،تامين شده است)به همراه جدول حاوي نحوة توزيع دروس عمومي ،پايه ،اصلي و تخصصي برنامه؛ و جدول نحوة ارايه برنامه(.
 تشريح فعاليت اصلي در زمينة طراحي مهندسي در برنامه آموزشي ،همچنين نحوة تكوين آن برمبناي دانش ومهارتهاي كسب شده در دروس پيشين و اينكه چگونه استانداردهاي مهندسي مناسب و محدوديتهاي واقعبينانه،
در اين تجربه در نظرگرفته ميشوند.
 اثبات سازگاري ميزان مطالب و زمان تدريس مجموعه دروس با هدفهايكلي و هدفهاي برنامةآموزشي و دستاوردهايآن.
 تشريح ضوابط تعيين شده براي هر نوع آموزش همراه با كار )كارآموزي( ،كه جهت تامين نيازهاي برنامه آموزشي درنظر گرفته شده است.
 ارايه هرگونه مطلب اضافي كه ميتواند ارزيابان را در مورد اطمينان از موفقيتهاي برنامه آموزشي ياري نمايد. ضميمه يك نمودار )چارت( كه ساختار پيشنيازها و همنيازهاي دروس برنامه آموزشي را نشان دهد. بهپيوست پرسشنامه بايد سرفصلهاي درسهاي علوم پايه ،اصلي و تخصصي ،ارايه گردد .نحوة ارايه سرفصلهايدروس بايد يكنواخت بوده و بيش از دو صفحه براي هر درس نباشد.١٨
مﻼك  :٦آموزشگران
اساتيد قلب هر برنامة آموزشي هستند .از اينرو ،تعداد آموزشگران بايد كافي بوده و از تواناييهايي برخوردار باشند ،كه تمام
زمينههاي برنامة آموزشي را پوشش دهد .تعداد مدرسان تمام وقت بايد بهگونهاي باشد كه عﻼوه بر آموزش و راهنمايي دانشجويان،
فرصت كافي براي پژوهش ،شركت در فعاليتهاي اجرايي ،توسعه تواناييهاي تخصصي و حرفهاي و ارتباط با صنعت را داشته
باشند .بههمين ترتيب ،ميزان تدريس اساتيد بايد بهگونهاي باشد كه فعاليتهاي فوق امكانپذير گردد .آموزشگران برنامه بايد از
تواناييهاي مناسبي برخوردار بوده ،قدرت كافي براي هدايت صحيح برنامه آموزشي داشته و بتوانند فرايندهايي را جهت ارزيابي
و قضاوت در مورد برنامه و همچنين ارتقاء مداوم برنامه و اهداف و دستاوردهاي آموزشي آن ،توسعه داده و بهكاربندند.
تواناييهاي كلي اعضاي هيئت علمي توسط عواملي چون :ميزان تحصيﻼت ،ارتباط رشتة تحصيلي ،تجربة آموزشي ،مرتبة
دانشگاهي ،سطح تحقيقات )كه معموﻻ توسط انتشارات علمي سنجيده ميشود( ،تجربة كار مهندسي و حرفهاي ،قدرت برقراري
ارتباط موثر ،اشتياق براي توسعه برنامههاي كارآمدتر ،عضويت در انجمنهاي علمي و حرفهاي ،و كسب مدرك مهندس حرفه
اي ،ارزيابي ميگردد .اطﻼعاتي را كه در ارتباط با اساتيد برنامه بايد گردآوري و عرضه شوند ،بهنحو زير ميتوان خﻼصه كرد.
 ١٨هر سرفصل بايد حداقل شامل اطﻼعات زير باشد :نام گروه آموزشي ،شماره درس ،عنوان درس؛ انتخابي يا اجباري بودن درس؛ پيش نيازها؛ توصيف
سرفصلهاي درس؛ كتاب يا كتابهاي درسي و يا مراجع مورد نياز ديگر؛ دستاوردهاي فراگيري درس؛ موضوعات پوشش داده شده؛ برنامه كﻼس يا
آزمايشگاه ،ازجمله تعداد جلسات هفتگي و مدت هر يك؛ سهم درس در تامين نيازهاي درخواستي مﻼك ٥؛ ارتباط درس با دستاوردهاي برنامه )توانايي
هاي كسب شده توسط دانشجويان(؛ اسامي فرد يا افرادي كه كار تكميل برگه را بر عهده داشته اند و زمان تهيه آن.

-

-

تعيين مسئول راهبري برنامه و توصيف مسئوليتهاي مديريتي وي ،و واحد آموزشي.
تشريح نقش اساتيد در طراحي ،بازبيني و ارزيابي دروس .توصيف نقش ديگران )مثل رئيس دانشكده( در اين زمينه ها.
توصيف فرايند بهكارگرفته شده براي تعيين يكنواختي و كيفيت دروس تدريس شده.
تشريح تركيب ،تعداد ،مرتبه ،تجربه و ميزان فعاليت اساتيد درگير در برنامه آموزشي) .حاوي جداول نمايش دهنده باركاري
اساتيد تماموقت و پارهوقت ،بههمراه درصد تخصيص داده شده بهتدريس ،پژوهش و فعاليتهاي اداري؛ و همچنين جدول
حاوي مشخصات آموزشي و پژوهشي مدرسان ،شامل نام ،مرتبة دانشگاهي ،نوع استخدام ،مدرك تحصيلي و سابقه تجربة
آموزشي و حرفهاي(.
توصيف گستره تواناييهاي اساتيد و اينكه چگونه همة قسمتهاي برنامه آموزشي را پوشش ميدهند.
آمار تعداد و مرتبه آموزشگران ،نسبت استاد بهدانشجو ،نسبت اعضاي تماموقت بهپارهوقت ،همچنين توصيف ميزان و كيفيت
وقت گذاري اساتيد براي مشاوره دانشجويي ،فعاليتهاي اداري و پيشرفتهاي حرفهاي خودشان.
بهپيوست ،مشخصات فردي )رزومه( فشرده اساتيد برنامه ،از مربيبه باﻻ ،آورده ميشود .ساختار رزومهها بايد يكنواخت بوده
و طول آن براي هر نفر كمتر از  ٢صفحه باشد.١٩
تشريح چگونگي ترفيع و ارتقاء اعضاي هيئت علمي؛ توصيف برنامههاي موجود براي پيشرفت علمي ،آموزشي و حرفهاي
اساتيد.

مﻼك  .٧امكانات
كﻼسهاي درس ،آزمايشگاهها و تجهيزات مرتبط با آنها بايد متناسب با اهداف برنامه آموزشي بوده و محيطي مناسب براي
آموزش و فراگيري فراهم كند .امكانات و تجهيزات بايد بهگونهاي باشند كه ارتباط بين اساتيد و دانشجويان تسهيل شده و فعاليت
هاي تخصصي ،ترغيب گردد .برنامه بايد فرصت فراگيري كاربردهاي ابزارهاي مهندسي مدرن را براي دانشجويان فراهم نمايد.
امكانات مناسب براي كسب اطﻼعات و محاسبات بايد در دسترس باشد تا فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان و استادان ،و اهداف
آموزشي برنامه و دانشگاه را برآورده سازد .رئوس اطﻼعاتي كه در ارتباط با ملك  ٧بايد گردآوري كرد عبارت است از:
 تشريح فشرده امكانات برنامةآموزشي و تناسب آنها با اهداف آموزشي و دستاردهاي برنامه )دفاتر كار ،بخش اداري ،كﻼسهايدرس ،آزمايشگاهها(
 تشريح منابع سخت افزاري و نرم افزاري رايانهاي ،مورد استفاده براي آموزش. توصيف هرگونه محدوديتي كه بر توانايي دانشجويان در رسيدن بهدستاوردهاي برنامه و همچنين تدريس و فعاليتهايعلمي اساتيد تاثير ميگذارد.
 شرح فرايند برنامهريزي ،استفاده و نگهداري از تجهيزات آزمايشگاهي و ميزان مناسب بودن آنها. معرفي تعداد كاركنان موجود براي نصب ،نگهداري ،و ساماندهي نرمافزار ،سخت افزار و شبكه؛ و ميزان تحصيﻼت و دورههايآموزشي طيشده توسط اين كاركنان.
 معرفي تعداد كاركنان موجود براي نصب ،نگهداري و استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي و ميزان تحصيﻼت و دورههايآموزشي طي شده توسط اين كاركنان) .فهرستي از تجهيزات اصلي آموزشي و آزمايشگاهي مورد استفاده برنامه آموزشي
بهپيوست پرسشنامه ،آورده ميشود(.
 ١٩هر رزومه بايد حداقل شامل اطﻼعات زير باشد :نام و مرتبه دانشگاهي؛ سابقه تحصيلي شامل رشته تحصيلي ،موسسه آموزشي و زمان فارغالتحصيلي؛
سالهاي خدمت در اين موسسه آموزشي ،شامل تاريخ آغاز بهكار و تاريخ ارتقاء مرتبه دانشگاهي؛ تجارب مرتبط ديگر )مثل تدريس ،يا فعاليت در صنعت(؛
مشاوره ،پروانه اختراع و غيره؛ زمينهاي كه مدرك مهندس حرفهاي كسب شده است؛ انتشارات اصلي در پنج سال اخير؛ فهرست عضويت در جوامع حرفهاي
و علمي؛ افتخارات و جوايز؛ فعاليتهاي دانشگاهي و حرفهاي در پنج سال اخير؛ درصد زمان اختصاص يافته بهپژوهش و فعاليتهاي علمي؛ درصد زمان
فعاليت در برنامه.

مﻼك  .٨پشتيباني
براي تضمين كيفيت و كميت برنامه؛ حمايت دانشگاه ،منابع مالي ﻻزم و مديريت سازنده ،بايد بهنحو مناسبي وجود داشته باشد.
منابع بايد بهحدي باشد كه جذب ،حفظ و ارتقاي حرفهاي اعضاي هيئت علمي شايسته را امكانپذير سازد .منابع همچنين بايد
براي تامين ،نگهداري و استفاده از وسايل و تجهيزات مورد نياز برنامة مهندسي ،كافي باشد .نيروي پشتيباني و خدماتي نيز بايد
متناسب با نيازهاي برنامه باشند .اطﻼعاتي كه در مورد مﻼك  ٨بايد عرضه گردد عبارتند از:
 فرايند تعيين اعتبار توسط واحد آموزشي و نحوة تخصيص آن بهبرنامه توصيف منابع حمايتهاي مالي توصيف مناسب بودن بودجه برنامه توصيف كافي بودن حمايتها براي پيشرفت حرفهاي اساتيد ،نحوة برنامهريزي اين فعاليتها و نحوه حمايت از آنها. توصيف كافيبودن منابع مالي براي تهيه ،نگهداري و استفاده از وسايل و تجهيزات برنامة آموزشي توصيف مناسب بودن كاركنان و خدمات عرضه شده در جهت تامين نيازهاي برنامةآموزشيمﻼك  .٩مﻼك ويژه برنامه آموزشي
هر برنامه آموزشي بايد عﻼوه بر  ٨مﻼك عام پيش گفته ،مﻼكهاي خاص خود را نيز )در صورت وجود( اقناع نمايد .اين مﻼك
ها ،ويژگيهاي ﻻزم براي تفسير مﻼكهاي دورة كارشناسي ،بهگونة قابل اجرا در يك رشته را تامين ميكند .نيازهاي تصريح
شده در مﻼكهاي خاص برنامه ،محدود بهزمينههايي از برنامة درسي و صﻼحيتهاي اعضاي هيئت علمي است .در اين مورد
نيز بايد نحوة تامين مﻼكهاي خاص برنامه ،توسط برنامه آموزشي توصيف گردد.

پينوشت
مستند سازي اطﻼعات مورد نياز ارزيابي دروني برنامههاي آموزش مهندسي ،فرايندي زمانبر است .اين امر ،بهويژه در اولين چرخة
ارزيابي دروني يك برنامة آموزشي ،بيشتر خود نمايي ميكند .در مراكز آموز مهندسي كشورهاي پيشرفته ،گذر موفقيت آميز از
فرايند زمانبر و گاه خسته كننده ارزشيابي ،به ضرورتي غير قابل انكار تبديل شده است .اين ضرورت از آنجا ناشي مي شود كه
كسب گواهي نامة ارزشيابي نشانة تضمين كيفيت برنامة آموزشي و در نتيجه تضمين بقاي آن است .در شرايطي كه آموزش
مهندسي در سطح جهان ،بهيك شناخت كم و بيش واحد از تواناييهاي موردنياز دانش آموختگان مهندسي ،نزديك شده است؛
ما نيز اگر بخواهيم برنامههاي آموزش مهندسي كشور را مورد ارزيابي قرار دهيم بايد نقاط قوت و ضعف آنهاها را ،با توجه بهاين
تواناييها ،بسنجيم .پيشبرد فرايند تضمين كيفيت و ارزشيابي برنامههاي آموزش مهندسي كشور بيش از همه متكي به ارادة
دانشگاهها و اعضاي هيات علمي آنها در انجام فرايند ارزيابي دروني ،شناسايي كاستيها و انجام اقدامات اصﻼحي براي ارتقاء
كيفيت برنامهها و آماده نمودن آنها براي گذار موفقيت آميز از ارزيابي بروني و كسب گواهي ارزشيابي است.
رشد جمعيت و افزايش اقبال بهآموزش عالي در كشور باعث شد كه سالها ،براي هر فرصت تحصيل در آموزش عالي،
چند متقاضي وجود داشته باشد .در چنين شرايطي بود كه رشد سريع مراكز آموزشي در دستور كار قرار گرفت و توجه بهكيفيت
در بسياري موارد اولويت خود را از دست داد .در چند سال گذشته ،و با گذر تدريجي حباب جمعيتي دهههاي اخير از مانع
كنكور ،تعداد متقاضيان اين آزمون بهتدريج كاهش يافته است .روند كاهشي متقاضيان كنكور ،بهويژه متقاضيان گروه فني و
مهندسي ،ميتواند هشداري براي مراكز آموزش مهندسي كشور باشد .در سالهاي پيش رو متقاضيان آموزش عالي امكان انتخاب
بيشتري خواهند داشت .در چنين شرايطي ،كيفيت بهتر آموزشهاي ارايه شده ،جزو اولويتهايي خواهند بود كه مورد توجه قرار
خواهند گرفت .مراكز آموزش مهندسي ،كه اين فرصت را از دست بدهند ،بهتدريج با مشكﻼت متعددي ،از جمله افزايش پديده
صندليهاي خالي ،و يا متقاضيان با پيشينه علمي ضعيفتر ،روبرو خواهند شد.

