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 هاي آموزش مهندسي ايرانروني برنامهارزيابي بسازوكار 
  دكتر حسين معماريان

  ١٣٩٠موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران، 
    مقدمه

منظور تواند؛ بهنامه ميگواهي ها است. ايناين برنامهاي بهمهنامدرك دانشگاهي، در واقع ارائة گواهيهاي منتهي بهبرنامه ارزشيابي
بندي هدنبال رتبها و استانداردهاي آموزشي تاييد شده باشد. ارزشيابي بههدفارزيابي كيفيت برنامه و ميزان دستيابي آن به

امة براي يك برن هاي در نظر گرفته شدهحداقل مالكهاي آموزش مهندسي نيست، بلكه اطمينان از دستيابي برنامه بهبرنامه
جاي سرعت گسترش يافت، به، كه در ابتداي قرن حاضر ارايه شد و به١ارزشيابياي از ازهدر برداشت ت آموزش مهندسي است.

، يعني آنچه ٢دستاوردها ها، كتابخانه و ...)؛ تمركز بهكند (اساتيد، روش تدريس، آزمايشگاهارزيابي آنچه دانشگاه عرضه مي
اين منظور حداقل دستاوردهاي يك برنامة آموزش مهندسي تدوين گرديد. براي به  .اند، معطوف شدكسب كرده آموختگان

يا خودارزيابي، توسط موسسة  ٣ارزيابي درونيهاي مورد نظر، روش يدستاوردهاقضاوت در مورد ميزان دستيابي دانشجويان به
هاي آموزش مهندسي ر ما ارزشيابي برنامهدر كشو ، توسط نهادهاي ارزشيابي مستقل، توسعه يافت.٤رونيارزيابي بآموزشي؛ و 

آغاز شد. اين موسسه رسالت زير را براي خود درنظر گرفته  ١٣٩٠با تاسيس موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران در سال 
  .است
 اي آموختگان برهاي آموزشي و براي اطمينان از صالحيت دانشوسيله ارزشيابي برنامه، بهتضمين كيفيت آموزش

 اي.هاي حرفهفعاليتهورود ب

 هاي راهبردي مورد نياز در ريزيو پيشرفت مداوم و تسهيل برنامه نوآوري، از طريق تشويق بهارتقاء كيفيت آموزش
  هاي وابسته.هاي مهندسي، فناوري و علوم كاربردي، و زمينهزمينه

يد. ردروني تهيه گدهاي مربوط به ارزيابي دروني و بدنبال تاسيس موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران سازوكار و استانداربه
  . است شود، آمدهاي كه توسط موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران اعمال ميگونهارزيابي بروني، به سازوكارچكيدة  ،در ادامه

 

  هاي آموزش مهندسيروني برنامهارزيابي ب

شود. ارزيابي دروني توسط مسئوالن و اساتيد روني با دريافت گزارش ارزيابي دروني يك برنامة آموزشي آغاز ميارزيابي بكار 
ل شده ارساآموزش مهندسي ايران، به موسسه ارزشيابي اي كه مايل است ارزشيابي شود تكميل و همراه با مستندات الزم، برنامه

مي در بارة برنامه و دانشگاه، و اطالعات اختصاصي و دقيق در مورد نحوة دستيابي است. گزارش ارزيابي دروني حاوي اطالعات عمو
روني يك برنامه آموزشي، توسط موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي فرايند ارزيابي بهاي آموزش مهندسي است. مالكبرنامه به
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اي انجام شود كه گونهروني بايد بهبارزيابي  فراهم آمده است. ١جدول است، كه چكيده آن در ايران، از چند مرحله تشكيل شده 
اينرو فرايند ارزيابي  از هاي ذينفع باشد.نتايج آن مورد قبول همة طرفها و استانداردهاي مصوب، الكمضمن درنظر گرفتن 

   حداقل برسد.به ارزيابان، نظرات شخصي در اجراي آن است تاونه اي طراحي شده گروني بهب

  

  هاي آموزش مهندسيروني و ارزشيابي برنامهرزيابي بفرايند امراحل  .١جدول 

 موسسه ارزشيابي؛يوست آن بهنامه ارزيابي دروني تكميل شده و مستندات پارسال تقاضانامه، همراه با پرسش .١

 ؛تشكيل كارگروه ارزشيابي .٢

 ؛نامه و مدارك دريافت شده توسط كارگروه ارزشيابيبررسي مقدماتي و دفتري پرسش .٣

 ؛ديد محلي از موسسه آموزشي توسط كارگروه ارزشيابيباز .٤

 ارزشيابان در مورد برنامه آموزشي؛روني، شامل نظرات تهيه پيش نويس گزارش ارزيابي ب .٥

 ؛هاي مصوبرويهشيابي، با توجه بهتر شوراي عالي ارزنويس گزارش توسط دو نفر از اعضاي ارشدمطالعه و ويرايش پيش .٦

 آن؛يك ماهه دانشگاه جهت پاسخ به و فرصت دانشگاهارسال گزارش به .٧

 زشيابي؛ارگروه كارنظر گرفتن پاسخ دريافت شده از طرف دانشگاه، توسط سرپرست تهيه گزارش نهايي با در .٨

 يابي، براي ويرايش و تصويب نهايي؛ارسال گزارش نهايي به شوراي عالي ارزش .٩

  دانشگاه توسط موسسه ارزشيابي.بهابالغ رسمي تصميم نهايي در مورد ارزشيابي برنامه،  .١٠

  

هاي عضو موسسه روني، انجمنون مركز آموزشي متقاضي ارزيابي بگروه هاي مختلفي چنشان مي دهد كه  ١مرور جدول 
نامه آموزش رروني يك بنحوي، در فرايند ارزيابي بيك بهارزشيابي، شوراي عالي ارزشيابي و اعتبار سنجي و كارگروه ارزشيابي، هر 

  ندسي درگير هستند.مه

 اضي ارزشيابي گرفته توسط مراكز متقاند. اقدامات صورت: مراكز آموزشي در واقع كارفرماي ارزشيابيمراكز آموزشي
ي در ط كارگروه ارزشيابيميزباني همراه مستندات مربوطه؛ به نامه ارزيابي درونيتكميل و ارسال پرسشاست از: عبارت
ش ارزيابي دروني توان در گزارها، بازديد از امكانات و تجهيزات و ديگر مواردي كه نميو ترتيب مصاحبه از موسسهبازديد 

گزارش اوليه موسسه ارزشيابي در فرصتي يك ماهه، و تشريح اقداماتي كه براي رفع نقايص و دادن پاسخ بهعرضه كرد؛ 
 بهبود برنامه از زمان بازديد صورت گرفته است. 

 افراد داوطلب براي تصدي پست  معرفياز وظايف اصلي هر انجمن عضو موسسه ارزشيابي انتخاب و  عضو: هايانجمن
ها هم چنين افرادي را براي عضويت در شوراي عالي هاي آموزشي است. انجمنبرنامه رونيب ارزيابيياب كارگروه شارز

  كنند.ارزشيابي و هيئت امناي موسسه ارزشيابي پيشنهاد مي

  وب هاي مصها و مالكمسئول مديريت فرايند ارزشيابي برطبق رويهاين شورا  :و اعتبار سنجي عالي ارزشيابيشوراي
ارزشيابي را  هاي ارزشيابي را عرضه كرده؛ سرپرست كارگروهاست. اين شورا در صورت لزوم پيشنهاد تغيير يا اصالح مالك

ي عالي ارزشيابي و اعتبار سنجي را به نحو وظايف شوراكنند. خاذ ميتعيين نموده و تصميم نهايي را در مورد ارزشيابي، ات
 توان خالصه كرد:زير مي

 ؛بررسي مقدماتي گزارش ارزيابي دروني و تصميم گيري در مورد اجراي فرايند ارزيابي بروني -

 ؛روني و صدور حكم براي اعضاي آنتعيين كارگروه ارزشيابي ب -

 ؛از موسسه آموزشي ارزشيابي بازديد كارگروه برنامه ريزي -

          ؛ضي پس از ويرايش، از طريق موسسه ارزشيابيو ارسال آن به متقا ريافت گزارش مقدماتي كارگروه ارزشيابيد -

 ؛ارزشيابيروني به موسسه ارائه گزارش ارزيابي ب -

 ؛روه ارزشيابيگكار ي تعيين شده و ارجاع آن بهمتقاضي در فرصت زماندانشگاه دريافت نظرات تكميلي  -

 ؛روني انجام شدهرمورد ارزشيابي بدبيركارگروه ارزشيابي براي تصميم گيري نهايي د دعوت از -
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امناء براي تصويب از  روني حاوي پيشنهاد نوع داوري بعمل آمده و ارجاع آن به هيأتتنظيم گزارش نهايي ارزشيابي ب -

 ؛ارزشيابيطريق موسسه 

 ؛لين ارزشيابيپايش بهبود مستمر برنامه پس از او -

  .ها و سازوكار فرايند ارزشيابي به موسسهپيشنهاد اصالح مالك -
 

هاي يهها و رومالكمسئول قضاوت در مورد يك يا چند برنامة آموزشي يك دانشگاه، با توجه بهاين كارگروه : كارگروه ارزشيابي
شرح زير است: استادان رشته مورد ارزشيابي به ومصوب ارزشيابي است. كارگروه ارزشيابي متشكل از سه نفر از صاحب نظران 

دبيركارگروه به انتخاب شوراي عالي ارزشيابي و اعتبارسنجي؛ نماينده منتخب انجمن آموزش مهندسي ايران از ميان اعضاي 
احب ص ؛ نماينده منتخب انجمن تخصصي مربوط از ميان متخصصان وانجمن انتخاب هيأت مديرههيأت علمي با مرتبه استادي به

 دروني برنامة كارگروه مسئول تماس با دانشگاه و سرپرست گروه ارزيابي دبيرانتخاب انجمن عضو هيأت امنا. ، بهنظران رشته
شوراي عالي مورد ارزشيابي است. وي در مورد تركيب كارگروه اظهار نظر كرده و مسئول تهيه گزارش پس از بازديد و ارايه آن به

مكاري هارزشيابيكارگروه  ارزشيابي، بافرايندپيگيري  وسازي آمادهمجرب منتخب موسسه، برايشناس ارزشيابي است. يك كار
بررسي مقدماتي گزارش ارزيابي دروني ارائه شده توسط الف)  توان خالصه كرد:نحو زير ميرا به وظايف كارگروه ارزشيابيكند. مي

الي  ٢بازديد از موسسه به مدت }) روني؛ نظور ارزيابي بآموزشي به م از موسسه برنامه ريزي براي بازديدب) ؛ متقاضيدانشگاه 
  هاي زير:روز براي انجام فعاليت ٣

 مركز آموزشي در ابتداي بازديد؛ جلسه هماهنگي با مديريت  
 ؛ها و خدمات تكميلي)كارگاه ها، آزمايشگاه ها، كالس(برنامه  بازديد از امكانات آموزشي 
 انكارفرمايبرخي از در صورت امكان جويان، اعضاي هيأت علمي، كاركنان، مديريت، دانش آموختگان و مصاحبه با دانش 

  آنها؛
 ؛در انتهاي بازديد با اعضاي گروه ارزيابي دروني برنامه و مديريت برگزاري جلسه تبادل نظر 
 ؛ي ارزشيابيي عالروني با ذكر داليل توجيهي و تحليلي به شورايابي بتهيه گزارش مقدماتي ارز 
  در  ،اضيمتقدانشگاه تهيه پيش نويس گزارش نهايي توسط دبيركارگروه ارزشيابي پس از دريافت نظرات تكميلي

 .فرصت يك ماهه
  

  ارزشيابان

قضاوت در مورد نحوه و ميزان دستيابي  انوظيفه ارزشيابهستند.  ارزشيابانهاي آموزشي، روني برنامههسته اصلي ارزيابي ب
 اي (مديران آموزشي، اساتيد دانشگاه، اربابارزشيابان، افرادي حرفههاي تعيين شده توسط موسسه ارزشيابي است. مالكبرنامه به

. وظيفه تندحرفه خود و ارتقاء آموزش عالي هسمند بهصنعت، نمايندگان دولت، فعالين بخش خصوصي و افراد بازنشسته)، عالقه
آيا برنامه  كنندهاي آموزشي، در زمينة تخصصي است. اين ارزشيابان هستند كه تعيين مياصلي ارزشيابان قضاوت در مورد برنامه

دوش ارزشيابان است؛ از روني بهشود، بار اصلي ارزيابي بكه ديده ميده است يا نه. همچنانهاي مورد نظر رسيمالكآموزشي به
فع با موسسه آموزشي، اجتناب در قبل، همزمان و بعد از بازديد، از هرگونه تضاد مناطرف بوده و فردي بيب بايد اينرو، ارزشيا

طلب توسط افراد داومعموال روني بارزيابي د. نكوشا باش ،اسرار موسسه آموزشياطالعات و حفظ در  ارزشيابان همچنين بايد .كند
شوند. موسسه ارزشيابي معرفي مياي، كه عضو آن هستند، انتخاب و بهاز طريق انجمن حرفه ،ارزيابيعالقمندان به. گيردميصورت

هاي آموزش مهندسي را كسب اين افراد در صورت گذراندن موفقيت آميز دورة كوتاه مدت آموزشي، صالحيت ارزيابي برنامه
  كنند. مي
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  رونيگزارش ارزيابي ب

رت صو مشاهداتهمچنين و  و مستندات همراه آن ارزيابي دروني نامة تكميل شدةرسشمحتوي پبا توجه بهكارگروه ارزشيابي 
هاي در نظر گرفته ، گزارشي مقدماتي در مورد ميزان همخواني برنامه مورد نظر با مالكاز موسسه آموزشي گرفته در طي بازديد

ند. در اين كمسئوالن برنامه ارايه ميگروه بهكار دبيريق طور مقدماتي، در جلسه پاياني بازديد، از طركند و آنرا بهشده، تهيه مي
  شود. فهرست مي هاي احتمالي برنامه آموزشيكاستيگزارش نقاط ابهام و 

نمايند. ارزشيابان، مسئول قضاوت  اقناعهاي در نظرگرفته شده براي ارزشيابي را ها و رويههاي آموزشي بايد مالكبرنامه
 ،هاي آموزشياطمينان از كيفيت مناسب برنامههاي ارزشيابي براي الكها هستند. ممالكبرنامه بهدستيابي ميزان در مورد 

ي پويا و در محيطهاي ذينفع را اي كه نيازهاي طرفگونهتوسعه برنامه آموزشي، بهكمك بهو  پيگيري بهبود دايم كيفيت برنامه
قضاوت در مورد دستاوردهاي يك برنامه آموزشي، بايد سواالت زير را از  ، در زمانانارزشيابرقابتي ارضا كند، تدوين شده اند. 

  :دنخود بپرس

 اند؟آيا دستاوردهاي تعيين شده مناسب -
 صورت منظم و موثري گردآوري شده اند؟آيا داده ها به -
 هاي ارزيابي دروني متناسب با محتوي برنامه است؟آيا روش -
 گرفته شده است؟كار هاي ارزيابي مستقيم نيز بهآيا روش -
 آيا برنامه ارزيابي دروني واقع بينانه و پايدار است؟ -
 اند؟كاررفتهدست آمده از ارزيابي مورد قضاوت قرارگرفته و براي بهبود برنامه بهآيا نتايج به -
  هاي مراحل ارزيابي و قضاوت بوده است؟آيا اقدامات صورت گرفته متناسب با يافته -

 وردنظري مهامالكوضوح نشان دهد كه برنامه بهفه موسسه آموزشي متقاضي ارزشيابي است كه بهبايد توجه داشت كه اين وظي
بررسي دقيق موارد ادعا شده توسط موسسه آموزشي؛ در طي بازديد از موسسه آموزشي، با توجه به ارزشيابي كارگروهرسيده است. 

ايند؛ و بررسي امكانات برنامه؛ قضاوتي مقدماتي در مورد نقاط قوت نامه ارزيابي دروني بيتوانند در پرسشبررسي عواملي كه نمي
ي مناسب براكنند. مسئله مهم در اين مرحله ايجاد ساختاري و ضعف برنامة آموزشي انجام داده و آنرا در قالب گزارشي عرضه مي

اني هايي از برنامه نگرممكن است در مورد بخش يكارگروه ارزشيابگرفته است. هاي صورتروني و قضاوتعرضة نتايج ارزيابي ب
در مواردي نيز كارگروه پيشنهاداتي براي بهبود و باالخره  .ببيندداشته، در مواردي ضعف مشاهده كرده و در جاهايي كمبود 

  كند.كيفيت برنامه عرضه مي

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

 اي تغييركند كه مالك گونهكلي مالك اقناع شده ولي اين امكان وجود دارد كه در آينده شرايط به : مفهوم٥نگراني
 ارضاع نشود

 كيفيت برنامه برخوردار : مفهوم كلي مالك اقناع شده ولي از استحكام كافي براي كسب اطمينان نسبت به٦ضعف
 يد بعدي اقدامات اصالحي انجام شود.مورد نظر، بايد تا قبل از بازد مالكنيست. براي دستيابي به

 مفهوم كلي مالك اقناع نشده است.٧كمبود : 

 سه موسشود ولي براي كمك بهارزشيابي مربوط نميطور مستقيم به: اظهار نظر يا پيشنهادي است كه به٨مشاهده
  شود. آموزشي،  و در راستاي بهبود برنامه، ارايه مي

                                                                 
5 concern 
6 weakness 
7 deficiency 
8 observation 
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هاي از پيش تعيين شده، و قوت شواهد عرضه شده، مورد قضاوت قرارگيرد برمبناي مالككلي، برنامة آموزشي بايد طوربه
هاي مورد مالكاين منظور، در زمان تدوين گزارش بازديد بايد سطح دستيابي برنامه بهيابان. بهشو نه برطبق نظرات شخصي ارز

هاي ارزشيابي تدوين براي مالك د. مجموعه سطوح استانداردي كهنگيري، بيان شوها و عباراتي استاندارد و قابل اندازهنظر، با واژه
هاي ارزشيابي با استفاده از كارگروه ارزشيابي نظرات خود را در مورد هر يك از مالك فراهم آمده است. ٢شده است در جدول 

). به اين ٣دهد (جدول مان ميروني را سازب ارش ارزيابيتهيه كرده و به اين ترتيب ساختار كلي گز ٢تعاريف مندرج در جدول 
)، ضعف ١نگراني ()، ٠( كامل: شودقرار داده مي ٣جدول  ه، يكي از اعداد زير در هر خانةمنظور، با توجه به اطالعات گردآوري شد

خود  صالحيارزشيابان بايد بتوانند نقش مشاور را براي موسسه آموزشي ايفا كنند، و در موارد الزم پيشنهادات ا ).٣)، كمبود (٢(
  گردد.درج مي ٣جدول را عرضه نمايند. در مواردي كه پيشنهادي براي ارتقاء برنامه وجود دارد در ستون مالحظات 

است. ستون اول پس از بررسي دفتري پرسشنامه، كنترل محتواي و پيوستهاي  براي اظهار نظر ستون سهداراي  ٣جدول 
شود. مندرجات اين ستون راهنماي كارگروه تكميل مي ،(در صورت وجود) آن و هم چنين وب سايت ارزيابي دروني برنامه

پردازند بررسي مواردي ميبازديد از موسسه آموزشي بيشترين توجه را به زماندر  در طي بازديد محلي است. ارزشيابانارزشيابي 
  هاي آنها حاوي اعداد بزرگتري است.كه خانه

اي كه در  پايان بازديد، با حضور مديريت در جلسهشود و تكميل ميوسسه آموزشي در خالل بازديد از م ٣ستون دوم جدول 
شود. اطالع مسئولين برنامه رسانده ميهاي پيشنهادي، بهحلها و راهشود، رئوس كاستيو تيم ارزيابي دروني برنامه برگزار مي

د نگراني، ضعف، و كمبود برنامه را مشخص كرده و با ذكر همراه موارگزارش تهيه شده براي هر برنامه، نقاط قوت و استحكام، به
هاي موسسه آموزشي پس از دريافت پاسخ ٣جدول ستون سوم كند. مشاهدات صورت گرفته، پيشنهادات اصالحي را عرضه مي

نهايي  قضاوتگردد.  بررسي آنچه در ستون سوم و ستون مالحظات آمده معيار تكميل مي ،به گزارش مقدماتي كارگروه ارزشيابي
  در مورد برنامه آموزشي است.

  
ارزشيابي گزارش نهايي  

هاي آن است. براي قضاوت در مورد نتيجه ارزشيابي برنامه، يا ثبت ارزشيابي يك برنامه آموزشي، تابعي از اقناع تك تك نياز
. انتخاب شده استاي، سه درجه مقياسييازهاي در نظر گرفته شده، مجموعة ننتيجه قضاوت در مورد ميزان دستيابي برنامه به

. به اين منظور براي )٤را تكميل مي نمايند (جدول  ارزشيابي فرايند كارگروه ارزشيابي با توجه به اين اطالعات كاربرگه نهايي
  :شودنه مربوط به يكي از سه سطح زير انتخاب ميهر يك از مالك هاي ارزشيابي خا

  اي برنامههمراه با پيشنهادات احتمالي براي بهبود برنامه). اين سطح از ارزشيابي به( شرطيا ارزشيابي بدون قبول؛ قابل
در اين حالت گواهي ارزشيابي براي يك  .باشد "قابل قبول"شود كه قضاوت در مورد همة نيازهاي آن در حد اهدا مي

 .)٤(جدول  شودسال) اعطا مي ٥دوره كامل (

 شوند). اين سطح از برطرف كه بايد ها و مدت زمانيفهرستي از كاستي همراه با( يا ارزشيابي مشروط قبول مشروط 
(جدول  ، باشد"قبول مشروط"صورت ها، بهشود كه قضاوت در مورد يك يا تعدادي از مالكارزشيابي زماني اعطا مي

داده شده و در انتهاي اين مدت، سال)  ٢تري (شوند براي مدت كوتاهشروط ميهايي كه ارزشيابي مگواهي برنامه ).٤
  شود بازبيني ميمجددا برنامه براي اطمينان از اقناع شروط، 

 در چنين شرايطي  ).٤(جدول  يك از دو حالت فوق وجود نداشته باشدمعرف حالتي است كه هيچ ،ولغير قابل قب
نواقص عمده  اعالم شدن ارزشيابي . در صورت مردودشيابي را تجويز كندتواند مردود شدن ارزيابي ميشگروه ارزكار

زشيابي مجدد مورد اطالع موسسه آموزشي مي رسد تا براي بهبود كيفيت برنامه و آماده نمودن آن براي اربرنامه به
  يرد.استفاده قرارگ
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 ٥ز دوره ا رسد. ارزشيابي مجدد برنامه پسارزشيابي يك برنامه فرايندي دايمي بوده و  با كسب مدرك ارزشيابي به پايان نمي
زباني، كسب مجدد گواهي ارزشيابي مستلزم به در فاصله دو ارزشيابي است. ،ارتقاء كيفيت برنامه آموزشياثبات ساله، مستلزم 

  هاي هشت گانه، در زمان ارزشيابي مجدد است.اثبات بهبود كيفيت تك تك مالك

جموعه مقاالتي كه در اين زمينه نگاشته شده، در وبگاه براي كسب اطالعات بيشتر در مورد فرايند ارزشيابي، به م  
  موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران، مراجعه بفرماييد.

  

  ي ارزشيابي برنامة آموزش مهندسي.هاهاي مالكسطح كاستي سطوح استاندارد نمايشگر .٢جدول 

١.
 

شجويان
دان

   هاي كسب اطمينان از رسيدن طور غيرمداومي روشدهد؛ برنامه بهميدانشجويان مشاوره صورتي غيرپيوسته به: برنامه بهنگراني
 گيرد.كار ميتمام الزامات برنامه را بهدانشجويان به

 ها يا قبول واحدهاي انتقالي، ناقص يا دهد؛ مستند سازي جايگزيني درسبيشتر دانشجويان، و نه همة آنها مشاوره مي: برنامه بهضعف
  محدود است.

 اند، هاي كسب اطمينان از اينكه دانشجويان همة نيازهاي برنامه را كسب كردهدهد؛ برنامه روشدانشجويان مشاوره نميمه به: برناكمبود
 گيرد؛ هيچ گونه مستنداتي در مورد جايگزيني واحدها و يا قبول واحدهاي انتقالي وجود ندارد. كار نميبه

  

٢.
 

ف
هد

ي برنامه
ي آموزش

ها
  

  :ذينفع همكاري محدودي در فرايند تهيه هايدفعات بازبيني نشده اند؛ طرفآموزشي برنامه منتشر شده ولي بههاي هدفنگراني
دوش يك نفر بوده است؛ فرايند غير مستمري براي قضاوت در مورد هاي آموزشي برنامه بيشتر بهها داشته اند؛ تهية هدفهدف
 هاي آموزشي در نظرگرفته شده است.هدف

 :مندان نيست؛ مشاركت هاي ذينفع و ديگر عالقهاند ولي قابل دستيابي توسط طرفاي آموزشي برنامه منتشر شدهههدف ضعف
هاي هاي آموزشي محدود و ناكافي است؛ شواهد محدود و يا ناكافي در مورد نحوة تهية هدفهاي ذينفع در فرايند تهيه هدفطرف

برنامه درسي ناقص يا غير واضح است؛ فرايند ناقصي براي قضاوت در مورد دستيابي هاي آموزشي با آموزشي وجود دارد؛ ارتباط هدف
  هاي آموزشي برنامه وجود دارد.هدفبه

 :؛ اندهاي آموزشي نداشتهگونه همكاري در فرايند تهية هدفهاي ذينفع هيچاند؛ طرفهاي آموزشي برنامه منتشر نشدههدف كمبود
هاي آموزشي اي در مورد ميزان حصول هدفگونه دادههاي آموزشي وجود ندارد؛ هيچمورد هدف نوع فرايندي براي قضاوت درهيچ

 برنامه وجود ندارد. 
  

٣.
 

ي برنامه
دستاوردها

   اند؛ طور ناقصي ارزيابي شدهدستاوردهاي برنامه ناقص است؛ تعداد كمي از دستاوردهاي برنامه به: نحوة نمايش دستيابي بهنگراني
  ارزيابي دستاوردهاي برنامه بيش از اندازه بر دوش يك نفر بوده است.فرايند 

 برخي، و نه همة، دستاوردهاي برنامه نشان داده شده است؛ نتايج ارزيابي برخي، و نه همة، دستاوردها مستند : نحوة دستيابي بهضعف
  .سازي شده است؛ فاقد شواهد ارزيابي براي تعداد كمي از دستاوردهاي برنامه است

 هاي ارزيابي است، كه ميزان دستيابيدستاوردهاي برنامه است؛ فاقد شاهد نشان دهنده فرايند: فاقد نمايش نحوة دستيابي بهكمبود 
 دهد.برنامه به دستاوردها را نشان مي

  

٤.
 

بهبود مداوم برنامه
  

 رنامه تعدادي از دستاوردهاي بنحوة دستيابي به: در مورد برخي از نتايج مهم مرحلة قضاوت اقدامي صورت نگرفته است؛ ارزيابي نگراني
  ناقص است؛ فرايند ارزيابي دستاوردها، بيش از اندازه بر دوش يك نفر بوده است.

 ي هاي كلنتايج ارزيابي، وجود دارد؛ هدف: شواهد ناقص يا محدودي در مورد اقدامات صورت گرفته براي بهبود برنامه، با توجه بهضعف
برخي، و نه همة، دستاوردهاي برنامه وجود دارد؛ شاهدي بر ارزيابي تعداد محدودي ات ارزيابي براي دستيابي بهتعريف شده و مستند

  هاي آموزشي، وجود ندارد؛ شاهدي بر ارزيابي تعداد محدودي از دستاوردهاي برنامه، وجود ندارد.از هدف
 هاي كلي مه، با توجه به نتايج ارزيابي، وجود ندارد؛ فاقد هدف: هيچ شاهدي در مورد اقدامات صورت گرفته براي بهبود برناكمبود

هاي آموزشي برنامه وجود ندارد؛ هدفتعريف شده و نتايج ارزيابي مستند است؛ هيچ شاهد ارزيابي در مورد دستيابي دانشجويان به
 دستاوردهاي برنامه وجود ندارد.هيچ شاهد ارزيابي در مورد دستيابي دانشجويان به
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٥.
 

ي
برنامة درس

  
 اي مي هاي آموزشي برنامه و دستاوردهاي آن است و حاوي حداقل نيازهاي هر مولفة حرفه: برنامة درسي در راستاي هدفنگراني

  هاي اختياري است؛ دروس اختياري فعلي براي پوشش اين نيازها كافيست.درسباشد ولي براي تامين اين نيازها وابسته به
 ترازي روشني بين برنامة دهد، با اينحال همهاي برنامه را پوشش ميهاي آموزشي و دستاوردبرخي از هدف: گرچه برنامه درسي ضعف

دروس اختياري بوده و اين دروس نمي توانند نيازهاي مولفة ها و دستاوردها وجود ندارد؛ برنامه درسي وابسته بهدرسي و تمام هدف
  اي را برآورده نمايند.حرفه

 :هاي آموزشي و دستاوردهاي برنامه، وجود ندارد؛ برنامة درسي حاوي نيازهاي ي روشني بين برنامة درسي و هدفترازهم كمبود
 اي نيست.حداقلي مولفة حرفه

  

٦.
 

اساتيد
  

 برنامه داراي تعداد كافي اساتيد شايسته است ولي بازنشسته شدن يا ترك خدمت متصور برخي از آنها بر تداوم برنامه، تكرار نگراني :
مناسب ارايه دروس، سطح ارتباط بين اساتيد و دانشجويان، و يا كسب مشاوره توسط دانشجويان تاثير خواهد گذارد؛ برنامه، در مورد 

  هاي خود متكي بر اساتيد پاره وقت و بازنشسته است.برخي از قسمت
 :الزم  امكاناتنامه دسترسي محدود و يا ناقصي بهبرنامه داراي تعداد كافي اساتيد در برخي، و نه همة، زمينه هاست؛ اساتيد بر ضعف

اي خود دارند؛ اساتيد برنامه اختيار ناكافي در مورد پيشبرد اصولي برنامه را دارند؛ اساتيد از روحية نامناسبي براي توسعه حرفه
  برخوردارند.

 تند؛ براي اطمينان از پيشبرد اصولي برنامه برخوردار نيسهاي مناسبي : تعداد اساتيد برنامه ناكافي است؛ اساتيد برنامه از تواناييكمبود
هاي اساتيد وجود ندارد؛ اساتيد برنامه اختيارات الزم براي اطمينان از راهنمايي صحيح برنامه را اي براي توسعه تواناييهيچ برنامه

 ندارند؛ روحية اساتيد ضعيف است.
  

٧.
 

ت
امكانا

   يا دانشگاه، و منابع رايانه اي براي پيشبرد برنامه مناسب است ولي كاهش اعتبارات ممكن : در حال حااضر امكانات برنامه و نگراني
  اهدافش و ايجاد محيطي مناسب براي يادگيري، تاثير بگذارد.است بر توانايي برنامه جهت رسيدن به

 د برنامه اي براي پيشبرو نه همة منابع رايانهاند؛ برخي، : برخي، و نه همة امكانات برنامه و يا دانشگاه براي پيشبرد برنامه مناسبضعف
  مناسب اند.

 امكانات برنامه و يا دانشگاه براي پيشبرد برنامه كافي نيست؛ منابع رايانه اي براي پيشبرد برنامه كافي نيست.كمبود : 
  

٨.
 

ي
شتيبان

پ
  

 برنامه، براي اطمينان از كيفيت و تداوم برنامه، هاي دانشگاه و راهبري موثر : تغييرات اخير در مديريت ممكن است بر حمايتنگراني
اي اساتيد برنامه كافيست، با اينحال كاهش منابع مالي در آينده تاثير بگذارد؛ در حال حاضر منابع براي جذب، حفظ و ارتقاء حرفه

يب، در حال حاضر منابع مالي همين ترتممكن است باعث كاهش تعداد اساتيد، يا توانايي برنامه براي حفظ اساتيد موجود بشود؛ به
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.
 سازنده براي اطمينان از كيفيت و تداوم برنامه نامنظم و ناقص است؛ منابع هاي دانشگاه به برنامه و مديريت ها و كمك: حمايتضعف

اي اساتيد برنامه موجو ندارد؛ منابع دايمي براي تهيه، نكهداري و استفاده از وسايل و تجهيزات دايمي براي جذب، حفظ و توسعة حرفه
  مرتبط با برنامه وجود ندارد.

 كند؛ منابع براي جذب و حفظ اساتيد و ارتقاء اي از سوي دانشگاه دريافت نميريت سازندههاي مالي و يا مدي: برنامه حمايتكمبود
 اي آنها كافي نيست؛ منابع براي تهيه، نگهداري و استفاده از وسايل و تجهيزات مرتبط با برنامه وجود ندارد.حرفه
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  مهندسيهاي آموزش .  كاربرگه ثبت نتايج ارزيابي بروني برنامه٣جدول 

  روني عدد مناسب را در هر خانه جدول قرار دهيد:ببا توجه به نتايج ارزيابي 
  )٣)، كمبود (٢)، ضعف (١)، نگراني (٠كامل (

١ 
بررسي 
  دفتري

٢  
بازديد 
  محلي

٣ 
نتيجه 
  نهايي

  
  مالحضات

          : دانشجويان١مالك 
          پذيرش دانشجويان .١-١
          ارزيابي عملكرد دانشجويان .٢-١
          دانشجويانبهمشاوره  .٣-١
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