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 هاي آموزش مهندسي ايرانبرنامه درونيسازوكار ارزيابي 
 

  دكتر حسين معماريان
  ١٣٩٠موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران، 

  
  

 مقدمه .١

سوي جهاني شدن آموزش عالي است. در يكي دو دهه گذشته آموزش اي بهكيفيت شرط بقاي مراكز آموزشي مدرن و دريچه
هاي مشخصي براي يك آموزش مهندسي استاندارد پيشنهاد زيادي را پشت سر گذارده و مالكمهندسي در سطح جهان، تحوالت 

آموختگاني نمايند كه دانشاي عرضه ميگونههاي آموزشي خود را بهشده است. امروزه، مراكز آموزش مهندسي پيشرو، برنامه
دست دهد. در چنين شرايطي است كه ارتقاي كيفيت المللي، بهتوانا براي ورود به بازار كار مهندسي، در سطح ملي و بين

هاي ها براي آگاهي از نقاط قوت و ضعف برنامهترين روشگيرد. يكي از در دسترسهاي آموزشي كشور، در اولويت قرار ميبرنامه
، مورد قبول جهاني ها و استاندارهايآموزشي و ارتقاي كيفيت آن، گذر موفقيت از فرايند ارزشيابي است؛ كه با توجه به مالك

    .تدوين شده است
آموزش مهندسي، تعريف  هايهاي جديد براي ارزشيابي برنامهدنبال انتشار مالكاز آغاز قرن حاضر ميالدي، و به

ثل هاي آموزش بوديم (مدنبال سنجش كيفيت وروديدانشگاهيان از يك آموزش موفق تغيير كرده است. در گذشته، بيشتر به
هاي كهاي كتابخانه، ميزان بودجه تحقيقاتي و كمدانشجو، تعداد كتابو رتبه كنكور دانشجويان، نسبت استاد به سابقه تحصيلي

ر دهاي كسب شده توسط دانشجويان است. دستاوردها يا تواناييدانشگاه، و مانند آن)؛ ولي در روش جديد، ارزشيابي متكي به
  روش جديد بايد بتوانيم:

 نشان بدهيم كه مايليم دانشجويان چه بدانند و چه انجام بدهند؛ ان قابل سنجشبا استفاده از واژگ -
 هاي كسب شده توسط دانشجويان را مشخص كنيم،گيري توانايينحوة اندازه -
  در راستاي بهبود فرايند آموزش ارزيابي بكوشيم؛ گيري كنيم؛ ودر مورد روش بهبود و ارتقاء برنامه تصميم -

  

در طي دو دهه گذشته، آن هاي درسي و تنوع برنامه سابقه تعداد مراكز آموزش مهندسيزايش بياف در كشور ما، با وجود
هاي آموزشي و محصوالت آنها، يعني دانش آموختگان، صورت نگرفته است. مستقل برنامه ارزيابياقدامات قابل توجهي در مورد 

هاي آموزش مهندسي قراري سازوكاري براي ارزشيابي برنامه، بر١٣٨٨دنبال تاسيس انجمن آموزش مهندسي ايران در سال به
رفته در نظر گارزشيابي آموزش مهندسي ايران، شكل گرفت. فرايند ارزشيابي  قرار گرفت. در همين راستا موسسه در دستوركار

متشكل از دو مرحلة ارزيابي دروني و بيروني است. ارزيابي دروني توسط خود موسسه آموزشي، و با در  شده براي اين موسسه
زارش گارزشيابي انجام شده، و با توجه به گيرد. ارزيابي بيروني توسط موسسهميهاي از پيش تعيين شده، صورتنظر گرفتن مالك

  سنجد. مهندسي و بهبود كيفيت برنامه را مي دستاوردهاي آموزشارزيابي دروني، ميزان دستيابي به
 



 
 
 
  

  

  

  ارزيابي دروني .٢

شود. در اين مرحله، اساتيد موسسه يا خودارزيابي، آغاز مي ١درونيارزيابيهاي آموزش مهندسي با سازوكار ارزشيابي برنامه
نشگاه، كنند. داشده، درج مياين منظور تهيهاي كه بهنامهبرنامه مورد نظر را بررسي و ارزيابي كرده و نتايج را در پرسش ،آموزشي

آن  ٢ارزيابي بيرونيپس از تكميل پرسشنامه و اطمينان از اينكه برنامة آموزشي از حداقل شرايط الزم برخوردار است، تقاضاي 
دقت مطالعه كرده و براي بررسي و تاييد نامه را بهارزشيابي، پرسش نمايد. ارزيابان موسسهمي ارسال ارزشيابيموسسه را به

 ٢دهند. نتيجه اين بازديد ممكن است تاييد ارزشيابي برنامه براي يك دوره مندرجات آن بازديدي از موسسه آموزشي انجام مي
ي باشد؛ تا پس از مرتفع كردن آنها بارديگر فرايند ارزشيابي بيروني، موسسه آموزشها بهساله و يا ارايه فهرستي از كاستي ٦يا 

  .تكرار گردد
هاي گاهدانش ي كهاقدامات. برخي از آموزشي است ةمنبع اوليه و اصلي تامين اطالعات براي ارزشيابي برنام ،ارزيابي دروني

  توانند در جهت باالبردن كارايي ارزيابي دروني انجام دهد عبارتند از: عرضه كننده آموزش مهندسي مي
 آموزش در دانشگاه؛ يابي كيفيتتاسيس مركز ارز 
 ها؛تامين امكانات و تخصيص اعتبار الزم براي ارزيابي دروني برنامه  
  ؛ وان مسئول پيگيري ارزيابي هر برنامهعنبه انتصاب افراديتشكيل گروه هاي ارزيابي دروني و  
 ساتيد جهت مشاركت در ارزيابي درونيبرقراري تمهيدات الزم براي ايجاد انگيزه در ا  
  اطالعات مورد نظر؛ ايجاد امكانات كافي براي گروه ارزيابي جهت دسترسي و گردآوري  
 و بهبود برنامة آموزشي؛ هاجهت اعمال نتايج ارزيابي دروني براي رفع كاستي دادن اختيار الزم 
 ؛دروني برنامه براي انتشار نتايج ارزيابي گاهايجاد وب 
 ها و پژوهش در زمينة آموزش.اي ديگر در زمينه ارزيابي برنامهههاي مشترك با دانشگاهبرقراري امكان همكاري 

 

ذينفع درك يكنواختي از آن داشته هاي اجرا در خواهد آمد كه همة طرفارزيابي آموزش مهندسي زماني با موفقيت به
هاي آموزشي ناهماهنگي در برداشت مفهوم يك واژه توسط افراد گروه ارزيابي و باشند. يكي از مشكالت رايج در ارزيابي برنامه

ادي همعاني پيشنهاي ذينفع است. براي رفع اين مشكل، و ايجاد هماهنگي در مورد مفاهيم مورد استفاده در ارزيابي، ديگر گروه
آنچه مهم است استفاده يكنواخت از مفاهيم مورد توافق، در كل آمده است.  ١براي برخي از مفاهيم مهم ارزشيابي در جدول 

 آن است. هاي مربوط بهو گزارش دزوني فرايند ارزيابي
 

 برخي از مفاهيم مهم ارزشيابي . جدول 

 هاي آموزشي ديگر، كه يك تجربه سامان يافته آموزشي، شامل مجموعه منسجمي از دروس يا بسته :٣آموزشيبرنامة
 تر مي شود. قيعمسمت دروس انتهايي به

 دانشجويان، اساتيد، گروه آموزشي، ( هستند عالقمند آن كيفيت و آموزشي برنامهبه كه هاييگروه يا افراد: ٤هاي ذينفعطرف
  وزارت علوم تحقيقات و فناوري و صنعت مرتبط با برنامة آموزشي).دانشكده، دانشگاه، 

 آموختگان را اي، كه برنامة آموزشي دانشهاي كاري و حرفههايي كلي، براي توصيف موفقيتگزاره :٥هاي آموزشي هدف
  كند.براي كسب آنها آماده مي
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 فارغ التحصيلي بدانند و يا قادر به انجام آن باشند.  رود دانشجويان در زمانآنچه انتظار ميتوصيف  :٦دستاوردهاي برنامه

  كنند.هايي است كه دانشجويان در طول برنامه كسب ميها و نگرشها، مهارتدستاوردها دانش
 شود.گرفته يا تصميمي اتخاذ مياستانداردي كه برمبناي آن قضاوت صورت :٧مالك 

 دستاورد اند كه تعيين كننده عملكرد مورد نياز براي رسيدن بهگيريهايي دقيق و قابل اندازهگزاره :٨هاي عملكردمالك
  .بوده و توسط شواهدي قابل تاييد هستند

 هاي عملكرد زباني، سطوح و درجاتي كه از مالككيفيت كار دانشجويان. بهگذاري (امتياز دادن) بهراهنماي ارزش :٩بارم
 كنند.ا بيان مينظر ر سمت تكميل كار مورددست آمده و حركت بهبه

 يك يا چند فرايند جهت شناسايي، گردآوري، ساماندهي و گزارش اطالعات مورد استفاده جهت قضاوت در مورد  :١٠ارزيابي
  هاي آموزشي  برنامه.دستاوردها و هدفميزان دستيابي به

 دستاوردها و اند. قضاوت ميزان حصول بهها و شواهدي كه در خالل ارزيابي گرآوري شدهفرايند تفسير داده :١١قضاوت
  كند.هاي كلي برنامه و اقداماتي را كه در مورد بهبود برنامه صورت گرفته، تعيين ميهدف

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

  

   مالك هاي ارزشيابي. ٣
هاي احتمالي آن است. روشي كارآمد جهت ارزيابي برنامه نياز هر اقدامي براي ارتقاء يك برنامة آموزشي، شناسايي كمبودپيش

هايي است كه براي يك آموزش استاندارد، در سطح جهان پيشنهاد شده است. هاي آن، بررسي ضوابط و مالككاستيو تعيين 
ها هدف اينهر برنامة آموزش مهندسي بايد عالوه بر اهداف تعريف شده، سيستمي جهت ارزيابي ميزان دستيابي بهاين منظور، به

 هاي دنياي كار، ارزيابي كند. تگان خود را براي روبروشدن با واقعيتسطح آمادگي دانش آموخ داشته باشد، تا بتواند

 ارزيابي دروني .المللي مختلفي براي ارزيابي آموزش مهندسي ايجاد شده استامروزه در دنيا موسسات و مراكز ملي و بين
ا با ، همراستموسسهجام شود. اين ارزشيابي آموزش مهندسي ايران، ان موسسهگونة تجويز شده توسط بايد به (يا خود ارزيابي)

هاي آموزش مالك عمومي و يك مالك اختصاصي را براي ارزيابي برنامه ٨موسسات مشابه در بسياري از كشورهاي ديگر، 
ها، دستاوردها، بهبود مداوم كيفيت، برنامة درسي، ها عبارتند از: دانشجويان، هدفمهندسي در نظر گرفته است. اين مالك

د بتواند ارزشيابي شود باي موسسهاي كه مايل است توسط اين امكانات، پشتيباني و باالخر مالك ويژه برنامه. برنامه آموزشگران،
منظور عرضه يكنواخت و استاندارد اطالعات ها را دارا مي باشد. بهثابت كند كه حداقل شرايط در نظر گرفته شده براي اين مالك

 .اي را ارايه كرده استنامهارزشيابي آموزش مهندسي ايران پرسش موسسهوني در سطح ملي، گردآوري شده در مرحله ارزيابي در
هاي ارزشيابي، مرور نامه مورد بحث را، براي هر يك از مالكسازي اطالعات مورد نياز پرسشدر ادامه؛ نوع، ميزان و نحوة مستند

  .كنيممي
  

   : دانشجويان١مالك 
اي راهنمايي ارايه دانشجويان در مورد برنامة درسي و آينده حرفهعملكرد دانشجويان را بسنجد؛ بهبرنامة آموزشي بايد بتواند 

لي التحصيدهد؛ پيشرفت دانشجويان را، در رابطه با دستاوردهاي برنامه، دنبال كند؛ و دانشجويان را قادر سازد كه در زمان فارغ
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ص كردن وضعيت دانشجويان اطالعات زير بايد در مورد آنها گردآوري و عرضه منظور مشختمام الزامات برنامه، دست يابند. بهبه
  گردد:

همراه با جدول حاوي بيشينه، كمينه و ميانگين معدل (نيازها و نحوة پذيرش دانشجويان برنامة آموزشي چكيده پيش -
  ديپلم دبيرستان و رتبه كنكور، در پنج سال اخير).

  نحوة رصدكردن پيشرفت آنها در طول تحصيل.نحوة ارزيابي عملكرد دانشجويان و  -
  دانشجويان در مورد برنامة آموزشي و ديگر مسايل تحصيلي.نحوة راهنمايي و ارايه مشاوره به -
نحوة پذيرش دانشجويان ميهمان و انتقالي از ساير مراكز آموزشي و همچنين نحوة مطابقت دادن و پذيرش دروسي كه  -

آمار دانشجويان  انتقالي و ميهمان برنامة آموزشي در ده است (همراه با جدول حاوي در ديگر مراكز آموزشي گذرانده ش
  پنج سال اخير)

دست شرايط و چگونگي حصول اطمينان از اينكه هر دانش آموخته تمام نيازهاي دريافت مدرك برنامه آموزشي را به -
  آورده است.

برنامة آموزشي در پنج سال اخير (همراه با جدول نمايش روند ثبت نام دانشجويان و فارغ التحصيلي دانش آموختگان  -
  هاي اخير).آموختگان سالنفر از دانش ٢٥دهنده وضعيت اشتغال حداكثر 

  

  هاي برنامه آموزشي: هدف٢مالك 

ر ه آن دست يابند.آموختگان برنامه آموزشي بهاي است كه مايليم دانشهاي كاري و حرفهتوصيف توانايي در واقع ١٣هاهدف
آموزشي و مالك واحد ١٤ماموريتهاي آموزشي مكتوب، همخوان با هدف آموزشي كه قرار است ارزيابي شود بايد حاوي برنامه

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

موزشي است. آ ها جهت سنجش اهداف و دستاوردهاي برنامةفرايند شناسايي، گردآوري و آماده سازي داده ١٥ارزيابيثبت نمايد. 
ها و شواهدي است كه در طي فرايند ارزيابي، گردآوري شده است. مرحلة قضاوت ميزان نيز  فرايندي براي تفسير داده ١٦قضاوت

اطالعاتي كه در دهد. دست مياهداف و دستاوردهاي برنامه را مشخص ساخته و اقدامات الزم براي بهبود برنامه را بهدستيابي به
  ها، بايد تهيه و عرضه گردد، عبارتند از:،  يعني هدف٢ارتباط با مالك 

  ، معرف ماموريت دانشگاه، دانشكده، گروه و برنامه آموزشي.يك نسخه از هرگونه سند نشر يافته -
  اند.هاي آموزشي برنامه و محلي كه منتشر شدهفهرستي از هدف -
  آموزشي سازگار است.هاي آموزشي برنامه با ماموريت موسسه توصيف اينكه چگونه هدف -
  هاي ذينفع در برنامة آموزشي.تعيين طرف -
ذينفع هايهاي آموزشي برنامه را بررسي كرده و هماهنگي آنرا با نيازهاي طرفطور ادواري هدفتوصيف فرايندي كه به -

  سنجد.در برنامه، مي
بت سنجند و ثاي آموزشي برنامه را ميههدفطور ادواري ميزان دستيابي بهتوصيف فرايندهاي ارزيابي و قضاوت، كه به -

 كنند.مي
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  : دستاوردهاي برنامه٣مالك 
انجام آن التحصيلي قادر بهرود تا دانشجويان بدانند و در زمان فارغچيزي است كه انتظار ميتوصيف دقيق آن ١٧دستاوردها

هر برنامه مهندسي هاي كسب شده توسط دانشجويان در طول برنامه است. ها، مهارت ها، و نگرشارد شامل دانشاين مو باشند.
  يازده دستاورد زير رسيده اند: به آن آموختگانبايد نشان دهد كه دانش

  هاي رياضي، علوم و مهندسي؛كارگيري دانشتوانايي به .١

 چنين تحليل و تفسير داده ها؛همها، و توانايي طراحي و اجراي آزمايش .٢

هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، بينانه  محدوديتبا درنظر گرفتن واقع توانايي طراحي يك سيستم، وسيله، يا فرايند، جهت رفع نيازها؛ .٣

 اخالقي، تندرستي، و ايمني؛

 هاي داراي عملكردهاي چندگانه؛توانايي كار در گروه .٤

 حل مشكالت مهندسي؛ توانايي شناسايي، ساماندهي و .٥

 اي و اخالقي؛هاي حرفهتوانايي درك مسئوليت .٦

  توانايي ايجاد ارتباط موثر؛ .٧

 جهاني، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي؛ هاي مهندسي در قالبهاي الزم جهت درك تاثير راه حلكسب آموزش .٨

 اي؛درك ضرورت كسب مداوم آموزش در طول كار حرفه .٩

 آگاهي از مسايل معاصر؛ .١٠

  هاي مهندسي.ها، و ابزارهاي مدرن، ضروري براي فعاليتها، مهارتتوانايي استفاده از فناوري .١١

از دستاوردهاي پاية فوق، و هر دستاورد اضافي ديگري است كه توسط  عبارت دستاوردهاي هر برنامة آموزش مهندسي 
شود. دستاوردهاي برنامه بايد در راستاي اهداف برنامة آموزشي بوده و توسط يك موسسة آموزشي براي برنامه در نظرگرفته مي

 قداماتي كه براي عرضه اين مالك بايدطور ادواري بررسي شده، و نتايج آن شناسايي و ثبت شوند. افرايند ارزيابي و قضاوت، به
  توان خالصه كرد.نحو زير ميصورت بگيرد را به

  تشريح فرايند مورد استفاده براي تدوين و بازنگري دستاوردهاي برنامه. -
شوند. ذكر و هر مالك قابل كاربرد ديگر، مرتبط مي ٣فهرستي از دستاوردهاي برنامه و توصيف اينكه چگونه با مالك  -

  .مستند نمودن دستاوردهاي برنامهمحل 
  هاي آموزشي برنامه با دستاوردهاي كسب شده توسط دانش آموختگان آن.چگونگي ارتباط هدف -
ارتباط دروس ارايه شده و دستاوردهاي برنامة آموزشي (به همراه جدول نشان دهنده نوع و ميزان دستاوردهاي برنامه،  -

  شود.).كه توسط هر درس پوشش داده مي
  

  ارتقاء مداوم كيفيت : ٤ك مال
هر برنامة آموزشي بايد شواهد اقداماتي را كه در راستاي بهبود آن صورت گرفته، نشان دهد. اين اقدامات بايد مبتني بر اطالعات 

  بايد صورت بگيرد عبارتند از: ٤، باشد. اقداماتي كه براي عرضة مالك ٣و  ٢هاي موجود، مثل نتايج مالك

(دستاوردها)، كه معموال براي  ٣ها) و (هدف ٢دسترس، مانند نتايج حاصل از فرايندهاي مالك  تشريح اطالعات در -
  شود، با ذكرمثال.گيري در مورد پيشرفت برنامه آموزشي، در نظر گرفته ميتصميم

ي. ه ارزشيابتشريح اقدامات انجام شده براي پيشرفت برنامه آموزشي از زمان راه اندازي برنامه و يا بازديد قبلي گرو -
  همراه تشريح علت يا مبناي اقدامات صورت گرفته، زمان انجام و نتايج آنها.به

                                                 
17 outcomes 



 
 
 
  

  

  

  : برنامة درسي٥مالك 
سال آموزش رياضيات و علوم پايه، يكحداقل نيازهاي درسي يك برنامة كارشناسي آموزش مهندسي قابل ارزشيابي عبارتند از: 

سال و نيم دروس مهندسي، شامل علوم مهندسي هاي عملي و آزمايشگاهي الزم)؛ يكمتناسب با رشته تحصيلي (همراه با فعاليت
راستا سال آموزش عمومي، كه مكمل بخش تكنيكي برنامه درسي بوده و همو طراحي مهندسي، متناسب با رشته تحصيلي؛ نيم

 رتند از:عبا ٥با اهداف برنامه و موسسه آموزشي است. اطالعات مورد نياز براي ارزيابي مالك 
اي و يا تحصيالت تكميلي توسط برنامه و تشريح نحوة سازگاري توصيف نحوة آماده سازي دانشجويان براي كارحرفه -

  هاي آموزشي و دستاوردهاي برنامه.برنامه آموزشي با هدف
تامين شده است آمده است،  ٥اي كه در مالك گونهاينكه حداقل ساعات و نحوة توزيع واحدها، بهارايه شواهدي مويد  -

  (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 و  -

بينانه، هاي واقعداردهاي مهندسي مناسب و محدوديتهاي كسب شده در دروس پيشين و اينكه چگونه استانمهارت
  شوند.در اين تجربه در نظرگرفته مي

آموزشي و دستاوردهاي هاي برنامةكلي و هدفهاياثبات سازگاري ميزان مطالب و زمان تدريس مجموعه دروس با هدف -
  آن.

ه جهت تامين نيازهاي برنامه آموزشي در همراه با كار (كارآموزي)، ك تشريح ضوابط تعيين شده براي هر نوع آموزش -
  نظر گرفته شده است.

 هاي برنامه آموزشي ياري نمايد.تواند ارزيابان را در مورد اطمينان از موفقيتارايه هرگونه مطلب اضافي كه مي -

 نيازهاي دروس برنامه آموزشي را نشان دهد.نيازها و همضميمه يك نمودار (چارت) كه ساختار پيش -

اي ههاي علوم پايه، اصلي و تخصصي، ارايه گردد. نحوة ارايه سرفصلهاي درسنامه بايد سرفصلپيوست پرسشبه -
  .١٨دروس بايد يكنواخت بوده و بيش از دو صفحه براي هر درس نباشد

  
  : آموزشگران٦مالك 

هايي برخوردار باشند، كه تمام و از تواناييتعداد آموزشگران بايد كافي بوده رو، اساتيد قلب هر برنامة آموزشي هستند. از اين
عالوه بر آموزش و راهنمايي دانشجويان، اي باشد كه گونهبايد بهتمام وقت هاي برنامة آموزشي را پوشش دهد. تعداد مدرسان زمينه

صنعت را داشته  اي و ارتباط باهاي تخصصي و حرفهتوسعه توانايي هاي اجرايي،فرصت كافي براي پژوهش، شركت در فعاليت
آموزشگران برنامه بايد از هاي فوق امكانپذير گردد. اي باشد كه فعاليتگونههمين ترتيب، ميزان تدريس اساتيد بايد بهباشند. به

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

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

اي، و كسب مدرك مهندس حرفههاي علمي و حرفههاي كارآمدتر، عضويت در انجمنارتباط موثر، اشتياق براي توسعه برنامه
  د.توان خالصه كرنحو زير ميوري و عرضه شوند، بهگردد. اطالعاتي را كه در ارتباط با اساتيد برنامه بايد گردآاي، ارزيابي مي

                                                 
درس؛ پيش نيازها؛ توصيف وان درس؛ انتخابي يا اجباري بودن هر سرفصل بايد حداقل شامل اطالعات زير باشد: نام گروه آموزشي، شماره درس، عن ١٨

هاي درسي و يا مراجع مورد نياز ديگر؛ دستاوردهاي فراگيري درس؛ موضوعات پوشش داده شده؛ برنامه كالس يا هاي درس؛ كتاب يا كتابسرفصل
تاوردهاي برنامه (توانايي ؛ ارتباط درس با دس٥آزمايشگاه، ازجمله تعداد جلسات هفتگي و مدت هر يك؛ سهم درس در تامين نيازهاي درخواستي مالك 

 هاي كسب شده توسط دانشجويان)؛ اسامي فرد يا افرادي كه كار تكميل برگه را بر عهده داشته اند و زمان تهيه آن.



  
  
  
 

                                                                                                          
  هاي مديريتي وي، و واحد آموزشي.تعيين مسئول راهبري برنامه و توصيف مسئوليت -
تشريح نقش اساتيد در طراحي، بازبيني و ارزيابي دروس. توصيف نقش ديگران (مثل رئيس دانشكده) در اين زمينه ها.  -

  ي تعيين يكنواختي و كيفيت دروس تدريس شده.كارگرفته شده براتوصيف فرايند به
تشريح تركيب، تعداد، مرتبه، تجربه و ميزان فعاليت اساتيد درگير در برنامه آموزشي. (حاوي جداول نمايش دهنده باركاري  -

دول چنين جهاي اداري؛ و همتدريس، پژوهش و فعاليتهمراه درصد تخصيص داده شده بهوقت، بهوقت و پارهاساتيد تمام
حاوي مشخصات آموزشي و پژوهشي مدرسان، شامل نام، مرتبة دانشگاهي، نوع استخدام، مدرك تحصيلي و سابقه تجربة 

  اي).آموزشي و حرفه
  دهند.هاي برنامه آموزشي را پوشش ميهاي اساتيد و اينكه چگونه همة قسمتتوصيف گستره توانايي -
يت وقت، همچنين توصيف ميزان و كيفپارهوقت بهدانشجو، نسبت اعضاي تمامآمار تعداد و مرتبه آموزشگران، نسبت استاد به -

  اي خودشان.هاي حرفههاي اداري و پيشرفتوقت گذاري اساتيد براي  مشاوره دانشجويي، فعاليت
بوده   د يكنواختها بايشود. ساختار رزومهبه باال، آورده ميپيوست، مشخصات فردي (رزومه) فشرده اساتيد برنامه، از مربيبه -

  . ١٩صفحه باشد ٢و طول آن براي هر نفر كمتر از 
اي هاي موجود براي پيشرفت علمي، آموزشي و حرفهتشريح چگونگي ترفيع و ارتقاء اعضاي هيئت علمي؛ توصيف برنامه -

   اساتيد.
  

 . امكانات٧مالك 

ها و تجهيزات مرتبط با آنها بايد متناسب با اهداف برنامه آموزشي بوده و محيطي مناسب براي هاي درس، آزمايشگاهكالس
اي باشند كه ارتباط بين اساتيد و دانشجويان تسهيل شده و فعاليتگونهامكانات و تجهيزات بايد بهآموزش و فراگيري فراهم كند. 

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

  بايد گردآوري كرد عبارت است از: ٧رتباط با ملك آموزشي برنامه و دانشگاه را برآورده سازد. رئوس اطالعاتي كه در ا
هاي با اهداف آموزشي و دستاردهاي برنامه (دفاتر كار، بخش اداري، كالس آموزشي و تناسب آنهاات برنامةتشريح فشرده امكان -

 ها)درس، آزمايشگاه

 اي، مورد استفاده براي آموزش. تشريح منابع سخت افزاري و نرم افزاري رايانه -

هاي دستاوردهاي برنامه و همچنين تدريس و فعاليتتوصيف هرگونه محدوديتي كه بر توانايي دانشجويان در رسيدن به -
 گذارد.علمي اساتيد تاثير مي

 ريزي، استفاده و نگهداري از تجهيزات آزمايشگاهي و ميزان مناسب بودن آنها.شرح فرايند برنامه -

هاي افزار، سخت افزار و شبكه؛ و ميزان تحصيالت و دورهنگهداري، و ساماندهي نرم معرفي تعداد كاركنان موجود براي نصب، -
 شده توسط اين كاركنان.آموزشي طي

هاي معرفي تعداد كاركنان موجود براي نصب، نگهداري و استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي و ميزان تحصيالت و دوره -
جهيزات اصلي آموزشي و آزمايشگاهي مورد استفاده برنامه آموزشي آموزشي طي شده توسط اين كاركنان. (فهرستي از ت

 شود).آورده مي پرسشنامه، پيوستبه
  

                                                 
صيلي؛ التحرشته تحصيلي، موسسه آموزشي و زمان فارغسابقه تحصيلي شامل هر رزومه بايد حداقل شامل اطالعات زير باشد: نام و مرتبه دانشگاهي؛  ١٩

نعت)؛ فعاليت در صيا كار و تاريخ ارتقاء مرتبه دانشگاهي؛ تجارب مرتبط ديگر (مثل تدريس، هاي خدمت در اين موسسه آموزشي، شامل تاريخ آغاز بهسال
اي ت؛ انتشارات اصلي در پنج سال اخير؛ فهرست عضويت در جوامع حرفهاي كسب شده اساي كه مدرك مهندس حرفهمشاوره، پروانه اختراع و غيره؛ زمينه
هاي علمي؛ درصد زمان پژوهش و فعاليتاي در پنج سال اخير؛ درصد زمان اختصاص يافته بههاي دانشگاهي و حرفهو علمي؛ افتخارات و جوايز؛ فعاليت

  .فعاليت در برنامه



 
 
 
  

  

  . پشتيباني٨مالك 

نحو مناسبي وجود داشته باشد. براي تضمين كيفيت و كميت برنامه؛ حمايت دانشگاه، منابع مالي الزم و مديريت سازنده، بايد به
منابع همچنين بايد پذير سازد. اي اعضاي هيئت علمي شايسته را امكان، حفظ و ارتقاي حرفهحدي باشد كه جذبمنابع بايد به

بايد  . نيروي پشتيباني و خدماتي نيزبراي تامين، نگهداري و استفاده از وسايل و تجهيزات مورد نياز برنامة مهندسي، كافي باشد
  بايد عرضه گردد عبارتند از: ٨ك متناسب با نيازهاي برنامه باشند. اطالعاتي كه در مورد مال

  برنامهواحد آموزشي و نحوة تخصيص آن به فرايند تعيين اعتبار توسط -
 هاي ماليتوصيف منابع حمايت -

 توصيف مناسب بودن بودجه برنامه -

 آنها.ها و نحوه حمايت از ريزي اين فعاليتاي اساتيد، نحوة برنامهرفت حرفهها براي پيشتوصيف كافي بودن حمايت -

 آموزشي بودن منابع مالي براي تهيه، نگهداري و استفاده از وسايل و تجهيزات برنامةتوصيف كافي -

  آموزشيتوصيف مناسب بودن كاركنان و خدمات عرضه شده در جهت تامين نيازهاي برنامة -
  

  . مالك ويژه برنامه آموزشي٩مالك 
نمايد. اين مالك اقناعخاص خود را نيز (در صورت وجود)  هاي، مالكمالك عام پيش گفته ٨هر برنامه آموزشي بايد عالوه بر 

كند. نيازهاي تصريح گونة قابل اجرا در يك رشته را تامين ميهاي دورة كارشناسي، بههاي الزم براي تفسير مالكها، ويژگي
در اين مورد ضاي هيئت علمي است. هاي اعهايي از برنامة درسي و صالحيتزمينههاي خاص برنامه، محدود بهشده در مالك

 هاي خاص برنامه، توسط برنامه آموزشي توصيف گردد. نيز بايد نحوة تامين مالك

 

  نوشتپي
ويژه در اولين چرخة ، فرايندي زمانبر است. اين امر، بههاي آموزش مهندسيمستند سازي اطالعات مورد نياز ارزيابي دروني برنامه

در مراكز آموز مهندسي كشورهاي پيشرفته، گذر موفقيت آميز از كند. بيشتر خود نمايي مي آموزشي،ني يك برنامة ارزيابي درو
ه اين ضرورت از آنجا ناشي مي شود كفرايند زمانبر و گاه خسته كننده ارزشيابي، به ضرورتي غير قابل انكار تبديل شده است. 

 موزشآ. در شرايطي كه است بقاي آن تضمين و در نتيجه شيكسب گواهي نامة ارزشيابي نشانة تضمين كيفيت برنامة آموز
 ؛آموختگان مهندسي، نزديك شده است هاي موردنياز دانشكم و بيش واحد از توانايي شناختيك مهندسي در سطح جهان، به

اين هاي آموزش مهندسي كشور را مورد ارزيابي قرار دهيم بايد نقاط قوت و ضعف آنهاها را، با توجه بهما نيز اگر بخواهيم برنامه
ارادة  هاي آموزش مهندسي كشور بيش از همه متكي بهپيشبرد فرايند تضمين كيفيت و ارزشيابي برنامه. ها، بسنجيمتوانايي

ها و انجام اقدامات اصالحي براي ارتقاء در انجام فرايند ارزيابي دروني، شناسايي كاستيعلمي آنها  و اعضاي هياتها دانشگاه
   .ها و آماده نمودن آنها براي گذار موفقيت آميز از ارزيابي بروني و كسب گواهي ارزشيابي استكيفيت برنامه

ها، براي هر فرصت تحصيل در آموزش عالي، آموزش عالي در كشور باعث شد كه سالرشد جمعيت و افزايش اقبال به
كيفيت چند متقاضي وجود داشته باشد. در چنين شرايطي بود كه رشد سريع مراكز آموزشي در دستور كار قرار گرفت و توجه به

نع هاي اخير از مادر بسياري موارد اولويت خود را از دست داد. در چند سال گذشته، و با گذر تدريجي حباب جمعيتي دهه
ني و ويژه متقاضيان گروه فتدريج كاهش يافته است. روند كاهشي متقاضيان كنكور، بهكنكور، تعداد متقاضيان اين آزمون به

 خابانت امكان  هاي پيش رو متقاضيان آموزش عاليتواند هشداري براي مراكز آموزش مهندسي كشور باشد. در سالمهندسي، مي
 رارق توجه مورد كه بود خواهند هايياولويت جزو شده، ارايه هايآموزش بهتر كيفيت ،شرايطي چنين در. داشت خواهند بيشتري
متعددي، از جمله افزايش پديده  مشكالت با تدريجبه ،بدهند دست از را فرصت اين كه مهندسي، آموزش مراكز. گرفت خواهند
  تر، روبرو خواهند شد. هاي خالي، و يا متقاضيان با پيشينه علمي ضعيفصندلي


