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مهندسی آموزش در کیفیت تضمین فرایند در آن نقش و اعتباربخشی  

 
  1سلطانی اصغر 

  

. هدف اصلی این پژوهش واکاوي نقش اعتباربخشی در فرایند تضمین کیفیت در آموزش مهندسی است :چکیده

برخی معیارهاي منظور بررسی وجود  اي به هاي حرفه هاي دانشگاهی فرایندي است که مجموعه اعتباربخشی برنامه

این فرایند حفظ و تداوم استانداردها، هماهنگی میان مؤسسات گوناگون علمی و . ددهنالمللی در آنها انجام میبین

روش . کند آموختگان با استانداردهاي باالي مهارتی را تضمین می  نتایح یادگیري و تربیت دانشبارةمعیارهاي یکسان در

هاي تضمین کیفیت بیرونی و انواع مختلف    پیدایش برنامهۀت و پس از بررسی تاریخچلی اسحلیـ تپژوهش حاضر توصیفی 

. تحلیل قرار گرفته استطور ویژه آموزش مهندسی موردآنها، موضوع اعتباربخشی و نقش آن در کیفیت آموزش عالی و به

ها به یادگیري دانشجویان و از نامهکانون توجه خود را از محتواي بر هاي تضمین کیفیت،نتایج نشان دادند که برنامه

همچنین اعتباربخشی بر ارزشهاي اساسی نظیر مأموریت، استقالل و آزادي . اند اي برونداد به پیامد تغییر دادههمقیاس

  د و منبعیوشمیمنجر اي و بهبود آن   مؤسسات آموزش عالی مبتنی است و به تضمین کیفیت آستانهدانشگاهی

نیز نشان داد که  بررسی اعتباربخشی در آموزش مهندسی .رودبه شمار می براي دانشجویان و جامعه اعتماد از کیفیتقابل

 معیارهایی ،میانایندر. اي و اخالق مهندسی استوار استو مؤسسه دانشگاهیاین فرایند بر استانداردهایی چون معیارهاي 
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  مقدمه .1

یافته  هاي تضمین کیفیت کشورهاي توسعه اعتباربخشی در آموزش مهندسی در برنامهۀاگرچه مقول

هاي علمی در کشورمان، هم در  اي دارد، ولی همانند موضوع اعتباربخشی در سایر حوزه جایگاه ویژه

نگاهی به ادبیات موجود در این زمینه نشان . ردار نیست نظر و هم عمل، از جایگاه مطلوبی برخوۀحیط

شده در این خصوص شده است، اي انجامهدهد که اگرچه در سالهاي اخیر توجه بیشتري به پژوهش می

عالی ایران در  آموزش هاي ارزیابی کیفیت در  تجربه .فراوانی چندانی ندارندحال این پژوهشها بااین

علمی گروههاي آموزش تئتوان اعضاي هی است که با ارزیابی درونی می آن ةدهند گذشته نشانۀده

تدوین گزارش در اجراي این امر، الزم است ضمن . مهندسی را براي ارتقاي کیفیت ترغیب کرد

گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه و ( پیشنهاد براي بهبود آن در سطوح مختلف ۀارزیابی درونی و عرض

رایط را براي ارزیابی برونی و اعتباربخشی گروههاي آموزشی مهندسی ، ش)نظام آموزش مهندسی

هاي ارزیابی کیفیت آموزش مهندسی و سپس شوراي کیفیت آموزش  کارگروهتشکیل . فراهم آورد

منظور تعیین استانداردهاي تضمین  در پژوهشی دیگر و به]. 1[مهندسی ایران در این راستا خواهد بود

ایران با رویکردي جهانی، سه مدل جهانی در خصوص تضمین کیفیت و کیفیت آموزش مهندسی در 

هاي آموزش مهندسی بررسی و تحلیل شدند و وجوه مشترك معیارها و الزامات  اعتباربخشی برنامه

 آموزش مهندسی با کیفیت در ۀد تا زمینه براي ارائشآنها در قالب هشت دسته استاندارد مشخص 

  ].2[سطح ملی و فراملی فراهم آید

دهد که این هاي تضمین کیفیت آموزش مهندسی در کشورهاي صنعتی نشان می بررسی برنامه

اي مطلوبی هتواند داللت  و پژوهش و بازبینی مجدد آن میاستفرایند از وضعیت مناسبی برخوردار 

براي آموزش مهندسی کشور فراهم آورد و مسئوالن آموزش مهندسی را در راستاي استفاده از 

 به این هدف، ابتدا با رسیدناین مقاله در راستاي . دیی کنبیات موفق در این زمینه راهنماتجر

هاي تضمین کیفیت و نوآوریهاي کنونی مطرح در آن،  ها و ضرورتهاي پیدایش برنامه برشمردن زمینه

ویژه اعتباربخشی در آموزش مهندسی،  بهبه موضوع اعتباربخشی دانشگاهی، شکلهاي مختلف آن و 

هاي پیدایش، تجربیات مختلف کشورها در این زمینه و در نهایت معیارها و استانداردهاي  زمینه

  .اعتباربخشی در آموزش مهندسی پرداخته است

هاي جدید تضمین کیفیت بیرونی پیدایش برنامه. 1. 1
1

   در آموزش عالی

الحاتی اساسی عالی دستخوش اص در انتهاي قرن بیستم، سیاستهاي مربوط به مؤسسات آموزش

براي رشد اقتصادي و   انسانی پیشرفته به عاملی اساسیۀبا پیدایش اقتصاد جهانی سرمای. شدند
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اي نظامهاین تحوالت، بسیاري از کشورها از رو پی. دشالمللی تبدیل  اي مهم در رقابتهاي بین مؤلفه

  ].3[ تغییر مسیر دادند1گرا به نظامهاي آموزش عالی انبوه نخبه

 میان دولت و آموزش عالی را دگرگون و ۀسازي، رابط سازي و انبوه  جهانینزماهمتأثیر 

 در آموزش عالی دانشگاهیجوي معانی جدید براي تضمین کیفیت  و را به سمت جست راناگذ سیاست

بندي بسیاري از کشورها   انسانی ماهر تغییراتی در چارچوبهاي درجهۀتقاضا براي سرمای]. 4[سوق داد

 که از سوي ،المللی مدارك دانشگاهی گذاران را به سمت شناسایی بین اي که سیاست گونهد بهکرایجاد 

 سریع رشدبندي، به  این چارچوبهاي جدید درجه. دهدایت کرد، ش مؤسسات آموزش عالی اعطا می

  تضمین استاندارهايبرايهاي ملی  منظور بررسی برنامه هایی جدید در بسیاري از کشورها به برنامه

عالی موجب افزایش رشد مؤسسات  هاي آموزشنظامهمچنین، رشد سریع . شدمنجر دانشگاهی 

د که چالشهاي جدیدي شمرزي دانشگاهی و دانشگاههاي مجازي  هاي برون خصوصی از قبیل شعبه

ویژه آن دسته که در کنترل مؤسسات دولتی بودند، به   کیفیت بیرونی، بهبرايهاي ملی نظامبراي 

سازي باعث شد تا مؤسسات آموزش عالی نسبت به  سازي و انبوه از دیگر سو، جهانی. ندوجود آورد

در نتیجه بسیاري از کشورها به سمت . گوتر باشندتغییرات سریع بازار کار و نیازهاي دانشجویان پاسخ

حرکت  کردند،اعمال میبه روش سنتی  دولتها ،انعطاف بیشتر و استقالل از مقررات ارزیابی کیفیت که

هاي موجود و حذف  هاي جدید، ساختاربندي مجدد برنامه توانستند با اجراي برنامه کردند، زیرا می

سرانجام اینکه یکی از . تري به تغییر تقاضاهاي اجتماعی بدهند هاي منسوخ، واکنش سریع برنامه

ی به منافع مند دسترس دالیل گسترش سریع تقاضا براي آموزش عالی، دانشجویانی هستند که عالقه

هاي  ها سهم بیشتري از هزینه د تا خانوادهشله باعث ئاین مس. دنهاي علمی باالتر خصوصی با درجه

هاي تضمین کیفیت بیرونی را بر آن  آموزش عالی فرزندان خود را پرداخت کنند و بنابراین برنامه

 را صرفاً براي کسب  اینکه آیا این مؤسسات خدمات آموزشیبارهداشت که به نگرانیهاي عمومی در 

این تحوالت در مؤسسات آموزش عالی نشان داد ]. 5[دهند یا نه، در نظر بگیرند درآمد بیشتر ارائه می

بنابراین ]. 6[نیستندهاي سنتی درونی و بیرونی براي تضمین استانداردهاي دانشگاهی کافی  که برنامه

حال عیننوآورانه بوده و در که ،جوي خود براي یک چارچوب ملی و گذاران در جست سیاست

اي از تضمین کیفیت دانشگاهی را استانداردهاي دانشگاهی را حفظ کند و بهبود بخشد، شکلهاي تازه

  .تجربه کردند

هاي جدید تضمین کیفیت به همراه گسترش آموزش عالی انبوه   دولتی در برنامههايهاولین تجرب

د ش در آموزش عمومی باعث دانشگاهیول استانداردهاي  افبارةنگرانی در. در ایاالت متحده رخ دادند

هایی براي  تا بسیاري از ایاالت آمریکا مقرراتی را تنظیم کرده که بتوانند دانشگاهها را در تدوین برنامه
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مشیهاي ملی تضمین کیفیت در فرانسه  در ادامه، خط]. 7[نندکارزیابی آموزش به دانشجویان یاري 

عملکرد بوروکراسی  مند به کاهش سوء دولت فرانسه اساساً عالقه.  ارائه شد)1985(و انگلیس ) 1984(

که تضمین کیفیت و دولت انگلیس به دنبال پیوند بهتر میان آموزش عالی و بازار کار بود، درحالی

 نوآورانه براي هدایت دانشگاهها در پیش يرویکرد هلند یک چارچوب جدید تضمین کیفیت به همراه

 به ،تدریج بههاي جدید تضمین کیفیت  به برنامهآوري  این کشورهاي پیشرو در رويتحوالت. گرفت

  .سایر کشورها در اروپا، آسیا و نهایتاً سراسر دنیا گسترش یافت

حال در قالب سه  ، باایناندچارچوبهاي سنتی تضمین کیفیت بیرونی در کشورهاي مختلف متفاوت

هاي آموزش و پرورش،   وزارتخانه مرکزي تضمین کیفیتِمدل اروپایی کنترل: شوند  پیگیري میمدل

 و مدل ،مدل آمریکایی تضمین کیفیت غیرمتمرکز همراه با کنترل محدود دولت و با رقابت بازار

 1اعتباربخش  ـانگلیسی که دولت اساساً مسئولیت تضمین کیفیت را به دانشگاههاي خود
واگذار 

 ۀنیروهاي دولت، حرف اثر بخشی بود که مشی راحی خط کشورها، طروي تمامچالش پیش]. 8[کند می

 و 2له اعتباربخشیئاین مس. گیرد  به کاردانشگاهیدانشگاهی و بازار را براي تضمین استانداردهاي 

هایی جدید رهنمون  هاي سنتی و به سمت برنامه تضمین کیفیت در آموزش عالی را به گذر از برنامه

  . ساخت

  

  ضمین کیفیت بیرونیهاي نوین ت برنامه. 2. 1

 ،ها بر آموزش عالی دارند که این برنامه ،راهاي جدید تضمین کیفیت و تأثیراتی  در ادامه، برنامه

  :اند هاي تضمین کیفیت جدید در سه معنا به کار رفته در این راستا برنامه. کنیمبررسی می

 شده در فضاي دایجادر پاسخ به تغییرات  :سازکارهاي ملی براي ارزیابی مدارك دانشگاهی

آموزش عالی، برخی از کشورها از جمله استرالیا و ایرلند چارچوبهاي ملی جدیدي براي ارزیابی 

 مدارك کارشناسی، بارة در3 فرامرزي بولونیاۀ برنام.]9[مدارك دانشگاهی خود در پیش گرفتند

دهاي  و استاندار4محور، شاخصهاي دوبلین هاي دکتري پژوهش کارشناسی ارشد و دوره

المللی مدارك  منطق چنین سازکارهایی شناسایی بین. اند آموختگی انگلیس از این جمله دانش

ها در بازار   کمک به جذب دانشجویان خارجی و کمک به گنجاندن این برنامهبرايدانشگاهی 

 مربوط به بروندادهاي یادگیري ویژه براي هر ةحال با ایجاد شاخصهاي گسترد بااین. جهانی بود

هاي تضمین کیفیت خارجی فراهم  قطع دانشگاهی، این سازکارها منابعی بالقوه براي برنامهم
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ین است که تأکید بر پیامدهاي یادگیري دانشجویان از سوي سازکارهاي ا مهم ۀنکت]. 10[آوردند

جاي محتواي دروس ارزیابی مدارك دانشگاهی، باعث شد تا سیستمهاي تضمین کیفیت نیز به

 . دها متمرکز شوندبر این پیام

 هاي تضمین کیفیت ملی در انتهاي قرن بیستم،  از تغییرات مهم در برنامه :ارزیابی کیفیت

 بسیاري از کشورها به ایجاد و حمایت مالی از مؤسساتی]. 11[است 1پیدایش دولتهاي ارزیاب

هاي  این برنامه. کردند ها و مؤسسات آموزش عالی را ارزیابی می ند که کیفیت در برنامهکرد اقدام

هاي حسابرسی، ارزیابی موضوعی و شکلهاي جدید اعتباربخشی دانشگاهی  جدید شامل برنامه

، بسیاري از ایالتهاي آمریکا قوانین ارزیابی را تهیه کردند که با هدف 1980 ۀدر طول ده. بودند

. ودندتشویق مؤسسات دولتی براي توجه بیشتر به بهبود یادگیري دانشجویان طراحی شده ب

هرچند این قوانین مسئولیت اجرا را به خود مؤسسات محول کردند، برونداد این مؤسسات به 

ت دانشگاهی  و در نتیجه تأثیر اندکی بر کیفیندارزیابی قرار نگرفت مورد بیرونی شکل

 دیگر، مؤسسات اعتباربخشی سنتی نیز از این حیث که از نظر محدوده از طرف]. 12[اشتندد

گذاران  از حد بر معیارهاي درونداد توجه داشتند تا نگرانیهاي سیاست یشد و ب بودنبسیار جامع

 مؤسسات در پاسخ به این نگرانیها.  بودند، مورد انتقاددانشگاهی استانداردهاي بارةدر

عنوان یکی از استانداردهاي خود براي ارزیابی انتخاب و  اعتباربخشی ارزشیابی دانشجویان را به

، گزارش 2006دند، هرچند که در سال کرآنها فرایندهاي جدید ارزیابی را معرفی بسیاري از 

 هاي وزارت آموزش و پرورش آمریکا نشان داد که مدل آمریکایی اعتباربخشی داوطلبانه و برنامه

  .ي ناکافی براي تضمین کیفیت یادگیري دانشجویان هستندسازوکارهااعتباربخشی دیگر هنوز 

هاي مختلف  هاي ارزیابی کیفیت از نظر نوع و تمرکز بر مقوله تحده، برنامهبیرون از ایاالت م

 دانمارك نوعی مدل ارزیابی  وارزیابیهاي موضوعی در کشورهایی نظیر انگلیس، هلند. متفاوت بودند

آموختگان و  هاي مربوط به دانش درسی، تدریس و برنامه  کیفیت را اجرا کردند که بر برنامهمند نظام

کنگ کشورهایی نظیر استرالیا، انگلیس و هنگ در دانشگاهی حسابرسیهاي درعوض .بود متمرکز داقتصا

اند، به کار  بر فرایندهایی تأکید داشتند که مؤسسات براي تضمین اینکه به استانداردها دست یافته

گونه   آن،اعتباربخشی. دهند این فرایندها در سوئد سازکارهاي کیفیت آموزش را تشکیل می. بردند می

 دستیابی بارةشود، در ارزیابی خود از ظرفیت کیفی یک برنامه با داوري دوگانه در که در اروپا اجرا می

هاي اروپایی در  حال برنامه  بااین.  استانداردهاي دانشگاهی، شبیه اعتباربخشی آمریکایی استۀبه آستان

جامع خود و در توجه به اثربخشی جاي مؤسسات، در پوشش هاي پژوهشی، به تمرکز خود بر برنامه

  هاي ارزیابی بیرونی منجر به ترغیب تمام این برنامه. هاي تضمین کیفیت متمرکز هستند برنامه

____________________________________________________________________ 
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تضمین  میان مسئوالن دانشگاهی در جهت بهبود یادگیري دانشجویان و گو و همکاري و گفت

  ].13[ستانداردهاي دانشگاهی شده استا

 نشانگرهاي ۀتوسع. بینی اطالعات است ن کیفیت خارجی پیشسومین معناي تضمی :طالعاتا 

هاي مهم تضمین کیفیت   یکی از برنامهدانشگاهیعملکرد براي کمک به تضمین استانداردهاي 

گذاران    سیاسترااساساً نشانگرها و شاخصهاي عملکرد ]. 14[خارجی در بسیاري از کشورهاست

کمک ابزارهاي مالی جدید آموزش عالی مانند براي توجیه حمایتهاي مالی دولت و اغلب با 

المللی  که آموزش عالی از نظر ملی و بیندرحالی. ندکنحمایت مالی عملکردمحور طراحی می

هادهاي دولتی، دانشگاهی، غیرانتفاعی و تجاري و براي آگاهی دانشجویان و نشود،  تر می رقابتی

در . دکننمنتشر نگرهاي کیفیت دانشگاهی نشا آموزشی ۀرنامبتر آنان در انتخاب  تصمیم مناسب

: ند ازاگیرد که عبارت این ارتباط، تضمین کیفیت خارجی مقیاسهاي مختلفی را به کار می

ۀ  و رضایت از برنام،آموختگان، دستمزد آنان  مانند کاریابی دانش1مقیاسهاي مربوط به پیامد

اسهاي فرایند مانند نرخ مشارکت آموزشی؛ مقیاسهاي مربوط به برونداد مانند نمرات؛ و مقی 

  .دانشجویان

 و ،دهنده، مفید آگاهی میزان درآمد دانشجویان، اطالعاتیابی و از قبیل شغل مقیاسهاي پیامد

عنوان شاخصهایی عمومی براي اثربخشی  توانند به باکیفیت براي دانشجویان آینده هستند و می

بازده مانند نمرات دانشجویان و یا نرخ ولی مقیاسهاي . ندشوهاي دانشگاهی محسوب  برنامه

توانند  اعتباري براي کیفیت دانشگاهی باشند، زیرا میختگی آنان ممکن است نشانگرهاي کمآمو دانش

به این دلیل، قراردادها و یا حمایتهاي .  افزایش یابنددانشگاهیاز طریق پایین آوردن استانداردهاي 

 برونداد ،قیاسهاي دردسترس مربوط به درونداد، فرایند ومالی عملکردمحور که معموالً بر اساس م

  ].15[ندادانشگاهیشوند، ابزاري ناکافی براي تضمین استانداردهاي  انجام می

   ، به موضوعیدانشگاهی کیفیت بارةتوان گفت که اعتبار اطالعات عمومی در طور کلی می به

مؤسسات تجاري که  رابندیهاي کیفیت  رتبهاعتبار . ل شده استیبدتدر آموزش عالی  برانگیز مجادله

آمده از پژوهشها و مطالعات مشهور، مقیاسهاي درونداد دستاطالعات بهمبناي انتشاراتی عمدتاً بر 

 مانند نمرات مربوط به آزمونهاي ورودي دانشجویان یا منابع مالی و شاخصهایی مانند کیفیت پژوهش
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اگرچه ]. 16[ استجاي پرسشربخشی یادگیري دانشجویان عنوان معیاري براي اث اند به هکردتعیین 

مرکز توسعه آموزش  مانند غیرانتفاعی، مؤسسات را معتبرتري و مفیدتر دانشگاهی کیفیت اطالعات

دهند   پژوهشها نشان میامااند،  دهکر در ایاالت متحده تولید 2 در آلمان و شوراي ملی پژوهش1عالی

یفیت دانشگاهی، نقش مهمی در تضمین کیفیت استانداردهاي  کبارة درموجودکه اطالعات عمومی 

پژوهشها نشان . دانشگاهی دارند، اما این اهمیت بیشتر براي تضمین کیفیت داخلی است تا خارجی

بندیهاي کیفیت دانشگاهها تصمیمهاي آموزشی جمعیت نسبتاً کمی از دانشجویان را  دهند که رتبه می

انتخابهاي ]. 16[اي دارند ته از دانشجویانی که اهداف بلندپروازانه آن دس،ویژه سازند به متأثر می

که طوري گیرد به آموزشی بیشتر دانشجویان از عوامل متعدد آموزشی، اجتماعی و شخصی تأثیر می

 در دانشگاهیتصمیمهاي فردي داوطلبان بسیار آگاه نیز احتماالً نقش مهمی در تضمین استانداردهاي 

تواند رشد و استفاده از آن توسط مسئوالن  تر اطالعات کیفیت می نقش مهمابراین بن. مؤسسات ندارند

  ].5[ باشددانشگاهیعنوان بخشی از تالشهاي مؤسسه براي تضمین و بهبود استانداردهاي  دانشگاه به

با بررسی مقدمه و آشنایی با فرایندهاي تضمین کیفیت، این پژوهش با تمرکز بر اعتباربخشی 

گویی به پرسشهاي زیر هاي تضمین کیفیت در آموزش عالی، به دنبال پاسخکی از شیوهعنوان ی به

  :است

   اعتباربخشی دانشگاهی چیست و چه شکلهایی دارد؟.الف

 ند؟اارزشهاي تأثیرگذار بر اعتباربخشی دانشگاهی کدام. ب

  نقشهاي مختلف اعتباربخشی دانشگاهی چیست؟. پ

 ند؟ادر آموزش عالی براي اعتباربخشی دانشگاهی کدام داللتهاي مربوط به تغییرات .ت

  اعتباربخشی و تضمین کیفیت در آموزش مهندسی چگونه است؟.ث

 ؟نداکدام معیارها و استانداردهاي اعتباربخشی در آموزش مهندسی .ج

 

  روش پژوهش .2

 ۀوع و ارائاي براي بررسی موض تحلیلی است و از منابع موجود کتابخانهـروش پژوهش حاضر توصیفی 

هاي تضمین کیفیت در آموزش عالی و آموزش تحلیلی منطقی از نقش اعتباربخشی در برنامه

 .مهندسی استفاده کرده است
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  هاي پژوهش ته یاف .3

   آنۀگانجاعتباربخشی و شکلهاي پن. 1. 3

هاي  اگرچه استفاده.  آموزش عالی استۀاعتباربخشی عبارت از بررسی و تأیید کیفیت یک مؤسس

بر اساس این .  توافق دارند،یونسکو شود، اما بسیاري بر تعریف ختلفی از این واژه در کشورها میم

دولتی یا  ست از برونداد یک فرایند که طی آن سازمانی دولتی، نیمه اتعریف، اعتباربخشی عبارت

ظور تعیین من  آموزش عالی، بهة ویژةخصوصی کیفیت آموزش عالی را در کل و یا در یک برنامه یا دور

کند و در نهایت منجر به اعطاي  شده ارزیابی میتعیین پیش معیارها یا استانداردهاي مشخص ازبرآورد

یا اعتباربخشی نامیده شوند،  ،چه حسابرسی، ارزیابی، تضمین کیفیت]. 17[دشو برچسب کیفیت می

:  زیر قرار گیرندۀگان جهاي پنتوانند در یکی از شکل  میهاي تأیید کیفیت در آموزش عالی  برنامهتمام

ها و دانشگاهها کاربرد استانداردهاي اعتباربخشی، خودارزیابیهایی که دانشکده و توسعه براي هایی برنامه

ند، داوریهاي مربوط به ده ند، ارزیابیهایی که مؤسسات آموزش عالی همتا انجام میده انجام می

  ۀمؤسس به اعطاشده اعتباري موقعیت و گیرند می کار به را استانداردها که  اعتباربخشیۀمؤسس

  ].18[آموزش عالی

 اعتباربخشی یا در همکاري با مؤسسه آموزش عالی یا ۀخود مؤسسیا را اعتباربخشی  استانداردهاي

به همراه استانداردها بر منابع، فرایندها و نتایج . ندکن  تعیین می،شود  که اعتباربخشی می،اي برنامه

این . شوند  و امور مالی متمرکز می1 ادارهة تدریس و یادگیري، نحوةه در حوزفعالیتهاي مؤسس

  ].18[گیرند اي بازبینی شده و مورد تجدیدنظر قرار می استانداردها به شکل دوره

خودارزیابی .  یک ارزیابی اعتباربخشی استۀیک مؤسسه آموزش عالی، اولین مرحل 2خودارزیابی

ي اعتباربخشی یا در برخی موارد بر اساس مأموریت و یا اهداف همان معموالً مبتنی بر استانداردها

  . شوند  اعتباربخشی فرستاده میۀی به همراه مستندات آن براي مؤسسنتایج خودارزیاب. مؤسسه است

 ۀ آموزش عالی دیگر و یا یک حرفۀ در یک مؤسسهمکارانارزیابی همتا نیز به بررسی خودارزیابی 

ین نوع ارزیابی از طریق بررسی دقیق اسناد مربوط به خودارزیابی و معموالً با ا. دشو ویژه اطالق می

گروههاي بررسی شامل همکاران آموزش عالی و همچنین افرادي . شود بازدید از آن مؤسسه انجام می

 یک ۀین ارزیابی در نهایت منجر به تهیا. استالمللی   بینۀاي اقتصادي، دانشجویان و یا جامعاز بخشه

  .دشو  اعتباربخشی میۀرش براي مؤسساگز

گیري خود، گزارشهاي مربوط به خودارزیابی و ارزیابی   تصمیمۀسازمان اعتباربخشی از طریق بدن

 آموزشی استانداردهاي اعتباربخشی ۀ یک مؤسسه یا یک برنامبارة تعیین برآوردهمتا را براي داوري در
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  سات معموالً از مدیران دانشگاهی، اعضايگیري این مؤس هاي تصمیم مجموعه. گیرد به کار می

تواند اعطاي   میهاساس، مؤسساینبر. شوند شکیل میعلمی و برخی اوقات از اعضاي دولتی تتئهی

 آموزش عالی متقاضیِ اعتبار بخواهد که کارهاي بیشتري براي ۀند یا از مؤسسکاعتبار کند، آن را رد 

اعتبار . عتبار از چند سال تا حالت اعتبار مداوم متغیر است یک اةزمان دور. افت اعتبار انجام دهددری

در هر صورت . داردر از ارزیابی کیفیت درونی دایمی مداوم زمانی است که مؤسسه یک نظام مؤث

اي بازبینی شود  وضعیت اعتباربخشی ممکن است براي یک زمان نامحدود باشد و یا به صورت دوره

  ).1شکل (

  
  

کدام  ند، اگرچه هرک اداره میرا  آن دولتشی اغلب مربوط به دولت بوده یا هاي اعتباربخ مجموعه

 ممکن است مؤسسات اعتباربخشی ،براي مثال. دولتی دارنداي از استقالل  هاي مختلف، درجه به شیوه

هاي خود را از سایر منابع مانند دانشگاهها  ی از طرف دولت حمایت شوند و هزینهئتنها به صورت جز

دانشگاهی جامعه ند ولی در نهایت کن دولتها تأسیس می عمدتاً  رااگرچه این مؤسسات. ندنکتأمین 

 ].18[کرداداره خواهند آنها را 

  

  ارزشهاي تأثیرگذار بر اعتباربخشی. 2. 3

 چگونگی عملکرد دانشگاهها و مؤسسات ةاي از ارزشهاي مهم دربار اعتباربخشی مبتنی بر مجموعه

 غالباً اما، ستا اي از یک کشور به کشور دیگر متفاوت این ارزشها تا اندازهاگرچه . آموزش عالی است

 و درعوض، خود در یک ندبخشمیاین ارزشها کار اعتباربخشی را بهبود . آن وجود دارد تعهد به انجام

.  آموزشی، یکی از این ارزشهاستۀ مؤسس1اهمیت مأموریت. ندشو  دانشگاهی تقویت میۀمجموع

هاي  ، برنامه2پذیري  فعالیت، براي مثال سطح درجه، گزینشة محدودةکنندؤسسه بیانمأموریت یک م

باربخشی مأموریت را بسیاري از نظامهاي اعت.  اداره و جمعیت دانشجویی قصدشده استةدرسی، نحو

____________________________________________________________________ 
 

1. Mission 
2. Selectivity 



   ...اعتباربخشی و نقش آن در فرایند تضمین کیفیت در آموزش مهندسی      

  

24

در فرایند اعتباربخشی، . گیرند  کیفیت عملکرد مؤسسه در نظر میبارة آغاز داوري درۀعنوان نقط به

 مأموریت ة که خارج از گستر،در قبال فعالیتهایی،  اماگوسته در قبال انجام مأموریتش پاسخمؤسس

  .یتی ندارد مسئولاست،شده براي مؤسسه تعریف

اي بسیار مهم در  لهئآزادي عمل در سطح مؤسسه مس. دومین ارزش، استقالل مؤسسه است

ی است که مدیران دانشگاهی و این ارزش بر این دیدگاه مبتن. شود تضمین کیفیت محسوب می

بارة گیري در بهترین افراد براي تصمیم دانشگاهی ۀعلمی یک دانشگاه یا یک مؤسستئاعضاي هی

که تعدادي از درحالی. هاي درسی و تنظیم استانداردهاي یادگیري هستند موضوعاتی چون برنامه

درسی، معیارهاي  هاي  ین برنامه تعیبارةند که در آنها دولت دردارظامهاي متمرکزي نکشورها هنوز 

حال نیاز و مطلوبیت استقالل  اینکند، با گیري می علمی تصمیمتئ و استخدام هی،پذیرش دانشجو

  .رشد استحال آموزش عالی دربارةالمللی در گوهاي بینمؤسسه در گفت

ت یا اهمیت حفظ استقالل پژوهش علمی در تدریس و یا مطالعادانشگاهی ارزش سوم، آزادي 

 مسئولیتهاي  در کنار انجامعلمیتئسنت حفظ این فضا توسط اعضاي هی. علمی استتئاعضاي هی

 دانشگاهی تعهد به استقالل اي  همانند استقالل مؤسسه. ي استخود، براي توسعه و رشد دانش ضرور

 و  دانشگاهها برتوجه از سوي دولتها براي تصمیمهاي دانشگاهیعمال قدرت قابلنیز در کنار اِ

 ].18[تأثیرگذار استمؤسسات آموزشی 

  

  نقشهاي مختلف اعتباربخشی. 3. 3

ترین این  از میان مهم.  استاعتباربخشی نقشهاي متعددي دارد که براي دانشجویان و جامعه ضروري

 و بهبود کیفیت در دانشگاهها و 1تضمین کیفیت آستانه) 1: توان به موارد زیر اشاره کرد نقشها می

 عموم مردم و ، و کیفیت براي دانشجویان، دولتبارةنقش یک مرجع معتبر در) 2 ؛شیآموزمؤسسات 

 دانشگاه و انتقال مدارك ۀکمک به پویایی دانشجو از طریق آسان کردن شناسایی رتبه و درج) 3

  .دانشگاهی از یک مؤسسه به مؤسسه دیگر

کند کیفیت خود را اثبات  براي دانشگاه اعتباربخشی یک ارزیابی بیرونی مفید است که کمک می

در صورت موفقیت در دستیابی به اعتبار . ندکند و مسیرهایی را براي بهبود کیفیت مؤسسه ایجاد ک

دهد  د، یک شاخص مهم براي دانشجویان و جامعه که نشان میکنمیکسب هر کیفیت مؤسسه یک م
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اي را  انتظارات کیفیت آستانهکند که مؤسسه  مؤسسه تحت یک ارزیابی بیرونی قرار گرفته و تأیید می

  .برآورده کرده است

خصوصی است که از مؤسسات آموزش عالی  و دولتی بخشهاي براي اعتمادقابل مرجعی اعتباربخشی

اعتباربخشی ). آموختگان اهداکننده خصوصی و یا دانش بنیادهاي دولت، مانند( کنند می مالی حمایتهاي

 دشوار خواهد بود شده و دریافت برچسب اعتبارتباربخشیبدون وضعیت اع.  دارد1نقش اعتمادسازي

 ؛که یک مؤسسه هم حمایتهاي مالی مستمر دریافت کند و هم اعتماد این حامیان مالی را داشته باشد

  .اگرچه غیرممکن نیست

اعتباربخشی به پویایی و بازشناسی شایستگیها و شرایط مؤسسات دانشگاهی براي دانشجویان 

دانشگاهها در کشورهاي ۀ رتبه و عاملی براي بازشناسی درج ةکنند فرایند تضمیناین. کند کمک می

آموزش   مهم در انتقال مدارك دانشگاهی بین مؤسساتیاعتباربخشی همچنین عامل. مختلف است

  .عالی است

 در انصاف و برابري تضمین براي يابزار عنوان به گاهی .دارد نیز دیگري نقشهاي اعتباربخشی البته

 برخی در اعتباربخشی فرایند .شود می گرفته نظر در دانشجویان درآمد سطح بهباتوجه عالی وزشآم

 نباید دانشگاهی هايبرنامه که اي گونهبه گیرد، می قرار توجه مورد اجتماعی عدالت دیدگاه یک از مواقع

 مسئولیت دوبهب در اغلب عالی آموزش .دشو استفاده نامطلوب اجتماعی قشربندیهاي تقویت براي

این ویژگیها در مفاهیم مربوط به کیفیت . شود اجتماعی، آگاهیهاي اخالقی و شهروندي مهم تلقی می

 ].18[استموردنظر اعتباربخشان مستتر 

  

  تغییرات آموزش عالی و داللتهاي آن براي اعتباربخشی. 4. 3

شورهاست، تأثیر  که آموزش عالی در حال تجربه کردن آنها در بسیاري از ک،تغییرات مهمی

گسترش : ترندویژه برجسته سه دسته از تغییرات به. اند توجهی بر اعتباربخشی آموزش عالی داشتهقابل

. گو بودن آموزش عالی و افزایش اهمیت پاسخ،سازي آموزش عالیالمللیآموزش عالی، بین به دسترسی

دسترسی از طریق آموزش از راه : رگذارندحال موارد دیگري نیز وجود دارند که بر این فرایند تأثی بااین

 .پردازیم یک میدر ادامه به بررسی هر. دور و دسترسی به مؤسسات انتفاعی آموزش عالی

 توسعه رشد یافته و هم درحال هم کشورهاي توسعه :گسترش دسترسی به آموزش عالی

بسیاري از . اندتوجهی در تعداد دانشجویان در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی داشته قابل

آموختگان   درصد دانش40 تا 25اند که  نظامهاي آموزش عالی انبوهی طراحی کردهکشورها

 133، بیش از 2004شود که تا سال تخمین زده می]. 19[کنند عمومی را پذیرش میةدور
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حالی است که این میزان  این در]. 17[انددهبومیلیون نفر در آموزش عالی مشغول به تحصیل 

سابقه عوامل  اگرچه این گسترش بی]. 20[شد میلیون برآورد می90 حدود 2000تا سال 

 اهمیت فرایند ۀلئ مس اماکه در این نوشتار مجالی براي بحث ندارد، مختلفی داشته است

گیري بهتر براي این حجم عظیم از اعتباربخشی را دوچندان کرده است تا امکان تصمیم

موزش عالی باعث شده آگسترش دسترسی به  .تر سازدعالی را آسانداوطلبان ورود به آموزش 

.  و بازسازي ساختارهاي موجود اعتباربخشی اعمال شود،تا فشار بیشتري براي تأسیس، گسترش

- گونشدت انبوه و گونهرود تا کیفیت را در آموزش عالیِ بهاز مؤسسات اعتباربخشی انتظار می

اند از  تعداد کشورهایی که در نظامهاي اعتباربخشی فعال بوده، 1991از سال . دکنشده تضمین 

 ].21[ کشور افزایش یافته است 60 کشور به 11

 اي انجام تر در قالب آموزش مکاتبه دور پیشآموزش از راه: دسترسی از طریق آموزش از دور

 ظرفیت  و،شد اما ماهیت آن در میان کشورهاي مختلف بسته به جغرافیا، فرهنگ، تاریخمی

محور،  یکم، الکترونیکوآموزش از دور در قرن بیست. اوري آن کشورها متفاوت استکنونی فنّ

 میلیون 7 به نزدیکبر اساس آمارها، . محور است و یک اقدام شبکه،همزمان، غیرهمزمان

این نوع آموزش حتی بدون فضاهاي ]. 20[کنندهاي آموزش از دور تحصیل میدانشجو در دوره

اجراست و بنابراین بخشی از آموزش عالی انبوه شده علمی آموزشی قابلتئی و هیآموزش

هاي اعتباربخشی آموزش از دور در آموزش عالی، بسیاري از مجموعهشیوة با افزایش  ].19[است

نداردهاي  استااین مؤسسات. اندها افزایش داده ظرفیتهاي خود را براي ارزیابی این برنامه

. اندهاي یادگیري در آموزش عالی از دور طراحی و به کار بردهطابی محیجدیدي براي ارزی

 که سیستمهاي آموزش عالی از دور ،خصوص در کشورهاي چون هند مؤسسات اعتباربخشی به

 ]. 17[اند ، انگلیس و ایاالت متحده، در این زمینه فعالیت بیشتري داشته دارندايگسترده

 
 هاي عنوان یکی از زیرمجموعه مؤسسات انتفاعی به: ش عالیدسترسی به مؤسسات انتفاعی آموز

 ؛فعالیت این بخش پوشش زیادي دارد. دانبخش خصوصی در آموزش عالی در حال گسترش

شود که بیش  در حال حاضر تخمین زده می. و با آموزش عالی سنتی در رقابتاستمحور حرفه

 آموزش عالی انتفاعی در بخش ].20[کنند میلیون دانشجو در این بخش تحصیل می5از 

این بخش همچنین با . محلی و هم الکترونیک تأکید داردهم ها  برنامهۀ بر ارائالمللی بین

هاي تابستانی مدت مانند برنامههاي کوتاه و دورهردمؤسسات آموزش عالی محلی همکاري دا

وزش عالی با همان کشورها بررسی اعتبار مؤسسات انتفاعی آمدر برخی  ].22[کندبرگزار می

که در سایر کشورها ظرفیت یا زیرساختهاي شود، درحالیسیستم مؤسسات غیرانتفاعی انجام می
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بسیاري از این به د تا وشمیکمی براي بررسی این مؤسسات وجود دارد و در نتیجه باعث 

  ].18[دشومؤسسات از نظر اعتبار توجه کمتري 

 میلیون دانشجو 84/3 یافته از سوي یونسکوآمار انتشاربر اساس : سازي آموزش عالی المللی بین 

 علت این است که]. 17[اند در خارج از کشورهاي خود مشغول به تحصیل بوده 2002تا سال 

ا و مؤسسات آموزش عالی سریع و در شکلهاي مختلف گسترش هالمللی دانشگاهفعالیت بین

. اند خود در خارج از کشور کردههاي  مؤسسات بیشتري اقدام به تأسیس شعبه. یافته است

سازي، به میزان زیادي  المللیعنوان یکی از بخشهاي اصلی فعالیت بین هاي تبادل استاد، بهبرنامه

عنوان جایگزینی براي اعزام دانشجو به خارج  در بسیاري از کشورها این اقدام به. رشد کرده است

المللی یز عامل دیگري در رشد آموزش بینگسترش آموزش از دور ن. گرفته است توجه قرارمورد

المللی باعث شده تا اعتباربخشی عالوه رشد آموزش عالی بین ].18[در آموزش عالی بوده است

مؤسسات اعتباربخشی ظرفیتهاي . ندکالمللی عمل  به شکل بین،پیشاز ملی، بیشةبر گستر

ان مؤسسات آموزش عالی فرامرزي هاي تبادل دانشجو و همکاري میبراي ارزیابی برنامهرا خود 

شده در  سازمان اعتباربخشی شناخته81 سازمان از 43،  میالدي2005تا سال . اند افزایش داده

المللی همچنین به شکل  اعتباربخشی بین]. 23[اند   کشور فعال بوده96ایاالت متحده در 

شود، به  کشور اروپایی اجرا می46  که در،1 اروپایی بولونیاۀ، برناممثالً. اي نیز فعال است منطقه

استانداردها و راهنماها براي تضمین . اي پرداخته است قهطوب من تضمین کیفیت در چارچۀبرنام

 سازمانهاي چندملیتی نیز در همچنین برخی]. 24[ تهیه و اجرا شدند2005کیفیت در سال 

المللی براي تضمین  یونسکو یک همایش بین. المللی فعال هستند اعتباربخشی بینۀزمین

 2005 برگزار کرد و در سال 2002 و شناسایی مدارك دانشگاهی در سال ،کیفیت، اعتباربخشی

آموزش عالی   راهنماي قوانین کیفیت در2با همکاري سازمان همکاري اقتصادي و توسعه

 ].18[المللی منتشر ساخت فرامرزي را براي تضمین کیفیت بین

 گو کردن مؤسسات  پاسخۀمشغل دولتها : ن آموزش عالی به عمومگو بودافزایش اهمیت پاسخ

براي را  تالش دولتها  وجود دو انتظار مهم از سوي عموم.ندرا دارآموزش عالی در قبال جامعه 

 شواهد در پیشرفت تحصیلی ۀها براي ارائ افزایش خواسته: استگویی افزایش داده پاسخ

له باعث افزایش تقاضا براي طراحی ئ این دو مس.دانشجویان و تقاضا براي شفافیت بیشتر

شفافیت بیشتر متضمن . ستا  شاخصهاي عملکرد مؤسسه یا نشانگرهاي پیشرفت تحصیلی شده

در حال حاضر .  کیفیت آموزش عالی استبارةدسترسی فوري و آسان به اطالعات براي عموم در
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آموختگی،   که شامل نرخ دانش،ینه در این زم راشود تا اطالعات خوداز دانشگاهها خواسته می

. ارائه دهند، یابی، انتقال به دانشگاه دیگر، و ورود به مؤسسات تحصیالت تکمیلی است شغل

ی براي مقایسه میان مؤسسات آموزش سازوکارهایبندي دانشگاهها و  رتبهبارةهمچنین بحث در

سات اعتباربخشی با در نظر بسیاري از مؤس .گویی بیشتر افزایش یافته استعالی در جهت پاسخ

خواهد تا  اند که از دانشگاهها میله اقدام به طراحی استانداردهایی کردهئگرفتن این مس

 یادگیري دانشجویان را تدوین کرده و شواهدي ارائه کنند که نشان بارةپیامدهاي موردانتظار در

وي یونسکو و سازمان شده از سدر راهنماي منتشر]. 21[دهد این انتظارات تحقق پیدا کرده

له پیامدهاي آموزشی و شفافیت اشاره ئ  نیز به مس2005همکاري اقتصادي و توسعه در سال 

 .شده است

  

  اعتباربخشی و تضمین کیفیت در آموزش مهندسی. 5. 3

  گیري و سازمانهاي اعتباربخشی آموزش مهندسی   شکلۀتاریخچ. 1. 5. 3

 تشکیل شد که عمدتاً بر هدفهاي 1ايسان براي رشد حرفه، انجمنی با نام شوراي مهند1932در سال 

  : زیر تأکید داشت

 فراهم کردن اطالعات براي دانشجویان مهندسی فعلی و آینده؛: هدایت  

 اي؛ هایی براي رشد فردي و حرفه طراحی برنامه: کارآموزي  

 ؛شدهسی اعتباربخشیهاي در هاي درسی و آماده کردن فهرستی از برنامهارزیابی برنامه: آموزش  

 آن حرفه یا عموم شناسایی شوندبا ایی که از طریق آن افراد بتوانند هتدوین روش: بازشناسی . 
  

 ۀ اولین برنام1936نهادند، در سال  که این سازمان را بنیان ،این شورا به همراه انجمنهاي دیگري

در . دکراوري را ارزشیابی  فنّۀرنامده سال بعد نیز اولین ب. مهندسی را ارزیابی و اعتباربخشی کردند

 ةکنندکه منعکس نامی.  تغییر نام داد2اوري به شوراي اعتباربخشی مهندسی و فنّ،1980سال 

]. 25[هاي درسی مهندسی در مؤسسات آموزش عالی  یعنی اعتباربخشی برنامه؛مأموریت اصلی آن بود

، تمرکز بر تدوین هندسی و فنّاوريشوراي اعتباربخشی مفعالیتهاي در حال حاضر، کانون اصلی 

هاي مهندسی است تا اعتباربخشی مؤسسات آموزش عالی فعال در آموزش  معیارها براي برنامه

 که فعالیتهاي مربوط به دارد 3بخشی با نام کمیسیون اعتباربخشی مهندسی همچنین ].26[مهندسی

 در میان شوراي مذکورر اعتبا]. 27[دهد تضمین کیفیت مهندسی در دانشگاهها را انجام می
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شده از سوي این اي است که مدلهاي ارائه هاي سنجش کیفیت آموزش مهندسی به گونه مؤسسه

تنهایی  این مؤسسه به.]2[هاي آموزش مهندسی محبوبیتی جهانی دارند مؤسسه براي سنجش برنامه

در  ].25[استالمللی  کند و درواقع بخشی از یک رهبري آموزش مهندسی در سطح بین عمل نمی

متمرکز بر  اغلب شوراي اعتباربخشی مهندسی و فنّاورياولین بخش از تاریخ خود معیارهاي 

حال با تغییر  بااین. علمی و امکانات موجود بودتئهاي درسی و تعداد و کیفیت اعضاي هی برنامه

 ماهیت و بارةدر مهندسی درگیر بحثهایی عمیق ۀ، جامع1990 ۀهاي ده پارادایمیِ ایجادشده در میانه

غیرمنعطف تصور امري پیش از این، فرایند اعتباربخشی . دش الزامات و مقررات اعتباربخشی ۀدامن

هاي  ناپذیري برنامه این انعطاف. شد و متهم به جلوگیري از نوآوري در مؤسسات دانشگاهی بود می

تدوین . کرد  مهندسی دور میۀ حرفةآموزش مهندسی را از ورود و تماس با نیازهاي واقعی آیند

 ۀ وارد مرحلتیايبیايبعد از پنج سال، ِ.  این مباحث گسترده بودۀنتیج 20001معیارهاي مهندسی 

  ].25[شد 2000اجراي واقعی معیارهاي مهندسی 

سازي  منظور یکسان  به2 فدراسیون اروپایی مهندسی ملی این تالشهاۀدر ادامو  1951 در سال

در کنار این سازمان سایر نظامهاي ملی . دشبخشی در کشورهاي اروپایی تأسیس فعالیتهاي اعتبار

از جمله ساختارهاي دیگر براي فعالیتهاي تضمین ]. 26[هستنداعتباربخشی نیز همچنان فعال 

 است که معیارهایی را براي 3 آموزش عالی اروپاییةکیفیت دانشگاهی در کشورهاي اروپایی، حوز

شده در ترین رویکردهاي تدویناز مهم ].28[وزش مهندسی تدوین کرده استهاي آم بررسی برنامه

جایی آسان ه اشاره کرد که جاب4 مهندس اعتباریافته اروپاةتوان به پروژ  کشورهاي اروپایی میةحوز

پیروي کشورهاي اروپایی از معیارها و روشهاي ارزیابی .  اروپا را به همراه داشتۀمهندسان در اتحادی

 ].26[واریها و آشفتگیهایی را به دنبال داشته استملی دش

سازي نظامهاي  شدن در کشورهاي آسیایی، یکسان  برخالف رشد سریع اقتصادي و روند صنعتی

کشورهایی . ندارداعتباربخشی براي آموزش مهندسی انجام نشد و همکاري متقابل در این منطقه 

. وین نظامهاي جدیدي براي تضمین کیفیت هستندتدۀ  و ویتنام در مرحل،مانند هند، چین، اندونزي

عالوه بر کمیسیون اعتباربخشی . ه گوناگونیهاي زیادي داردطقلی اعتباربخشی در این منسیاست ک

 7 که به جمع امضاکنندگان پیمان واشنگتن،6 مهندسان سنگاپورۀ و مؤسس5آموزش مهندسی ژاپن

____________________________________________________________________ 
 

1. Engineering Criteria 2000 (EC2000) 
2. European Federation of NationalEngineering (FEANI) 
3. European Higher Education Area (EHEA) 
4. EURopenACrediated Engineer project (EUR-ACE) 
5. Japan Accreditation Board of Engineering Education (JABEE) 
6. Institute of Engineers Singapore 
7. Washington Accord 
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 مشروط این يعنوان اعضا  و تایوان همچنان به،اند، مؤسساتی از کشورهایی چون کره، مالزي پیوسته

طور مشخص استرالیا، که از بنیانگذاران پیمان واشنگتن و   اقیانوسیه و بهةدر حوز].26[هستندپیمان 

 است، مهندسان با استفاده از این پیمان شناسایی خود را در کشورهایی 1همچنین پیمان سیدنی

 ].26[اند  و آفریقاي جنوبی افزایش داده،وزیلند، کاناداکنگ، نی  هنگ،چون ایاالت متحده، انگلیس

 مؤسسه 79  دانشگاه92، از بین 2006 تا سال  در کشور ترکیهاز میان کشورهاي منطقه

اي مهندسی نیز در این   انجمن حرفه19در این بین . اند هاشت رشته د51هاي مهندسی در  دانشکده

 است 2 سازمانی غیردولتی با نام مودكةعهد ن کشور برفعالیتهاي ارزیابی در ای. کشور فعال هستند

اي از معیارهاي  هاي آموزش مهندسی در رسیدن به مجموعه که از جمله وظایف آن بررسی برنامه

هاي آموزش مهندسی و تضمین  بهبود کیفیت برنامه این سازمان نقش مهمی در. شده استمشخص

این، برعالوه.  مهندسی و فنی در ترکیه داشته استهاي برآورده شدن معیارهاي موردنظر در برنامه

 ۀ اروپایی اعالمیۀ بهبود آموزش عالی از طریق برنامو همچنین تیايبیياِ هاي موردنظر اجراي برنامه

  ].26[ به تقویت و بهبود آموزش مهندسی در این کشور کمک کرده است3ابولونی

  

  در آموزش مهندسیمعیارها و استانداردهاي اعتباربخشی . 2. 5. 3

  اي  و مؤسسهدانشگاهیمعیارهاي . 1. 2. 5. 3

ترین   شاید کامل،میانایندر. ندامعیارهاي مؤسسات اعتباربخشی براي آموزش مهندسی متفاوت

مؤسسه معیارهاي دیگري . شود روز می ساله بازبینی و بهباشد که همه تیايبیياِ  بهمعیارها مربوط

. دهد اوري مهندسی ارائه می و فنّ،اياي مختلف براي علوم کاربردي، علوم رایانهنیز در قالب کمیسیونه

این کمیسیون . ستا  بررسی شده 4سیون اعتباربخشی مهندسییدر این مقاله معیارهاي مربوط به کم

هاي آموزش مهندسی در دو سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد مشخص  معیارهاي خود را براي دوره

 تخصصی، ۀگاننهوبیستهاي  یک از رشتههاي کارشناسی ارشد براي هر خش دورهدر ب. کند می

                                                                                                                                                 
  

1.Sydney Accord 
هاي   اعتباربخشی برنامهۀاست میان سازمانهاي فعال در زمینالمللی  اي بین نامه ، موافقت1989شده در سال پیمان امضا

  :رجوع کنید به (شده براي ورود به حرفههاي ارزیابی  برنامه تمامآموزش مهندسی که بر اساس آن

http://www.ieagreements.org/Washington-Accord . 

2. MUDEK 
3. Bologna Declaration 
4. Engineering Accreditation Commission (EAC) 
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 در 2014ـ2015هاي کارشناسی براي سال  معیارهاي عمومی براي دوره. اند معیارهایی ویژه ارائه شده

  ]:29[شوند بندي می هشت بخش زیر تقسیم

د تا شو بررسیت دانشجو باید  پیشرف؛دشوعملکرد دانشجو باید ارزیابی  :دانشجویان  ـمعیاراول

. دستیابی به اهداف برنامه، افزایش یابد، فقیت او در رسیدن به بروندادهاي موردنظر برنامهوم

برنامه باید . اي خود راهنمایی و مشاوره شوند درسی و موضوعات حرفه ۀ به برنامدانشجویان باید باتوجه

انشجویان با اعطاي مدرك دانشگاهی مناسب سیاستهایی براي پذیرش دانشجویان جدید و انتقال د

هایی براي شبرنامه باید رو. هاي مربوط به سایر مؤسسات یا براي اشتغال داشته باشد براي دوره

 براي  رامستندسازي این موضوع داشته باشد که دانشجو توانسته است تمام معیارهاي الزم

  .آموختگی برآورده کند دانش

اي آموزشی خود را در راستا و سازگار با هبرنامه باید هدف:  برنامه آموزشیهدفهاي ـ معیار دوم

.  و معیارهاي اعتباربخشی منتشر سازد،هاي مختلف برنامه مأموریت مؤسسه، نیازهاي مرتبط با حوزه

هاي مختلف برنامه،  حوزهدربرگیرندة باشند و داشته  و فرایندي مؤثر ،مند این اهداف باید مستند، نظام

 تضمین اینکه در راستاي مأموریت، نیازهاي برنامه و معیارهاي براياي  بازبینی دورهمنظور  به

  .، باشداعتباربخشی هستند

هاي آموزش مهندسی باید بروندادهاي  برنامه: دانشجویان] موردانتظار از[ بروندادهاي ـ معیار سوم

این بروندادها شامل . اده سازدمستندي داشته باشند که دانشجویان را براي رسیدن به اهداف برنامه آم

  :باشدشده موارد زیر و همچنین بروندادهاي دیگري هستند که ممکن است در برنامه در نظر گرفته 

 ؛ و مهندسی،برد دانش ریاضی، علومرتوانایی کا 

 ؛هاي حاصل از آنها توانایی طراحی و اجراي آزمایشهاي مختلف به همراه تحلیل و تفسیر داده 

 یا فرایند براي رسیدن به نیازهاي مطلوب در میان ، یک سیستم، قطعه، جزءتوانایی طراحی 

 و ،محیطی، اجتماعی، سیاسی، اخالقی، بهداشتی محدودیتهایی چون فشارهاي اقتصادي، زیست

 ؛ایمنی

 ؛اي رشته توانایی کار در گروههاي میان 

 ؛ و حل مسائل مهندسی،بندي ی، فرمولتوانایی شناسای 

 ؛اي و اخالقی رفهدرك مسئولیتهاي ح 

 ؛توانایی ارتباط به شکل مؤثر 



   ...اعتباربخشی و نقش آن در فرایند تضمین کیفیت در آموزش مهندسی      

  

32

 و ،محیطی  جهانی، اقتصادي، زیستۀآموزش الزم براي درك تأثیر مسائل مهندسی در زمین 

 ؛اجتماعی

 ؛ مستمرایی نیاز و توانایی براي یادگیريشناس 

 ؛ موضوعات معاصرةدانش الزم دربار 

  موردنیاز اعمال مهندسی ومدرن، مهارت و ابزارهاي مهندسی فنونتوانایی استفاده از . 

 فرایندهاي مستندشده و متناسبی را براي ارزیابی و مرتباًبرنامه باید : بهبود مداومـ معیار چهارم 

نتایج این ارزشیابی باید به شکلی .  بروندادهاي دانشجویان به کار گیردة گستردربارةارزشیابی 

همچنین ممکن است اطالعات .  برنامه باشدد و دروندادي براي بهبود مداومومند مشخص ش نظام

 . دیگري براي کمک به بهبود مداوم برنامه استفاده شود

هاي موضوعی مناسبی را براي مهندسی  درسی، حوزهۀ الزامات برنام: درسیۀ برنامـ معیار پنجم 

د که کنعلمی باید تضمین تئهی عضو. کنند سازند اما دروس ویژه و مشخصی را تجویز نمیمی  معین

مه و درسی به هر مؤلفه توجه کافی کرده و زمان الزم را در راستاي بروندادها و اهداف برنا ۀ برنام

  :اي باید شامل موارد زیر باشد  حرفهۀمؤلف. گیرد مؤسسه در نظر می

، )آزمایشهاي تجربیبه همراه (سال ترکیبی از ریاضیات و علوم پایه در سطح کالج   به مدت یک ـالف

  ؛است و علوم فیزیکی ،شناسی، شیمی علوم پایه شامل زیست.  تحصیلیۀسب با رشتمتنا

 ۀ موضوعات مهندسی شامل علوم مهندسی و طراحی مهندسی متناسب با رشتنیم و سال  یک ـب

علوم مهندسی ریشه در ریاضیات و علوم پایه دارند اما دانش را به سمت کاربرد . تحصیلی دانشجو

این مطالعات پلی میان ریاضی و علوم پایه از یک سو و عمل مهندسی از . دهند تر سوق می خالقانه

طراحی مهندسی فرایند تقسیم یک سیستم، اجزاء یا فرایندها در رسیدن . کنند  ایجاد میي دیگرسو

 و ،که علوم پایه، ریاضیات) غالباً تکراري(گیري است  این یک فرایند تصمیم. به نیازهاي مطلوب است

  ؛گیرد ده به کار می ش منابع براي رسیدن به نیازهاي مشخصۀبهینهندسی را براي تبدیل علوم م

کند و در راستاي هدفهاي  درسی را تکمیل می ۀ  آموزش عمومی که محتواي فنی برنامۀ مؤلف ـپ

  .برنامه و مؤسسه است

اصلی درسی در قالب یک طرح  ۀ  عمل مهندسی و از طریق یک برنامبرايدانشجویان باید 

تن با استانداردهاي خمحور مبتنی بر دانش و مهارتهاي موردنیاز در دروس پیشین و با درآمی تجربه

  .تربیت شوند ندسی و محدودیتهاي واقعی چندگانهمه

 واحدهاي درسی موردنیاز چهارم تمام، یا یک)یا معادل آن( ساعت درسی 32یک سال کمتر از 

  .آموختگی است براي دانش
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علمی تئ هیوعض  کافیةبرنامه باید نشان دهد که مؤسسه به انداز: علمیتئهی عضو ـمعیار ششم 

شته درسی و برنامه را دا ۀ هاي مختلف برنام  براي پوشش حوزهدارد که صالحیت و قابلیتهاي الزم

 استاد، مشاوره و ـباید کارآمد و کافی براي تطبیق مناسب سطوح تعامل دانشجو این افراد . ندباش

اي  هاي حرفه  و حوزه،اي و تعامل با صنعت مایی دانشجو، فعالیتهاي خدماتی دانشگاه، رشد حرفهراهن

  .به عالوه کارفرمایان وجود داشته باشد

 باید مدارك علمی معتبر داشته و قدرت کافی براي تضمین هدایت درست علمیهیئتاعضاي 

.  و بهبود مداوم برنامه را داشته باشند،برنامه و توسعه و اجراي فرایندها براي ارزشیابی، ارزیابی

ها، تجارب  زمینه ی مانند آموزش، گوناگونی پیشعواملعلمی ممکن است با تئصالحیت کلی عضو هی

ها، سطح  مهندسی، تجربه و تدریس اثربخش، توانایی براي ارتباط، اشتیاق براي رشد مؤثر برنامه

  .دن مهندسی سنجیده شوۀانن پروشتاي و دا  در انجمنهاي حرفهتدانش، مشارک

کالسها، دفاتر، آزمایشگاهها و تجهیزات مرتبط باید براي کمک به : امکانات و تسهیالتـ معیار هفتم 

ابزارهاي مدرن، .  مناسب باشند، که منجر به یادگیري شود،رسیدن دانشجو به بروندادها و ایجاد جوي

مند حصول و نظامي برنامه باید در دسترس، قابلاي و آزمایشگاههاي مناسب برا تجهیزات، منابع رایانه

دانشجویان باید راهنمایی الزم .  برنامه توانمند سازندجنشجویان را براي دستیابی به نتایارتقا یابند و دا

 و آزمایشگاههاي دردسترس براي برنامه دریافت ،اي به کاربرد ابزارها، تجهیزات، منابع رایانهرا باتوجه

 و دانشگاهیاوري اطالعات باید براي کمک به فعالیتهاي مایشگاهی و زیرساخت فنّخدمات آز .نندک

  .علمی مناسب باشدتئاي دانشجویان و اعضاي هی حرفه

اي مناسبی براي تضمین کیفیت و تداوم حمایت و رهبري مؤسسه :اي حمایت مؤسسهـ معیار هشتم 

  .است برنامه الزم

یتی و هم منابع در هم مدیر( و کارکنان برنامه ،الیاي، حمایت م مؤسسهخدماتمنابع شامل 

منابع در دسترس برنامه باید براي .  باید براي برآوردن نیازهاي برنامه مناسب باشند)دسترس فنی

منابع در دسترس برنامه باید . علمی کافی باشندتئاي مداوم اعضاي هی  و رشد حرفه،جذب، حفظ

 و تجهیزات مناسب براي برنامه ،کردن زیرساختها، امکانات و عملیاتی ،براي به دست آوردن، حفظ

  .کافی باشند و محیطی ایجاد کنند تا دانشجویان بتوانند به بروندادهاي موردنظر برنامه نائل آیند

 )اخالق مهندسی(معیارهاي اخالقی .  2. 2. 5. 3

 درس، ۀ ارائسی در چهار بخش محتواي درس،در ادبیات آموزش مهندسی به موضوع اخالق مهند

هاي آموزش بخشی از کار اعتباربخشان برنامه.  و اعتباربخشی درس پرداخته شده است،ارزیابی درس

اگر طرح و . درسی آموزش مهندسی استۀ ن و ارزیابی محتواي اخالقی برنامکردمهندسی، مشخص 

له به ئ این مسآید، اما  براي اخالق مهندسی وجود داشته باشد کار ساده به نظر میی مستقلۀنقش
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درسی در  ۀ  و در ارتباط با کل برنامدوشمیطرح مستقل براي ارزیابی محتواي اخالقی محدود ن وجود

همچنین از وقتی  .رو خواهند شده دشوارتري روبۀدر نتیجه اعتباربخشان با وظیف. دشو نظر گرفته می

 ري نیز نمایان گشته چالشهاي دیگ استکه اعتباربخشی مبتنی بر بروندادهاي یادگیري شده

پیمان واشنگتن تدریس اخالق .  اساسی در اخالق مهندسی تدریس اخالقیات استۀلئمس ].30[ستا 

ویژگی تدریس . گیرد حیاتی در نظر میۀ هاي کارشناسی را یک مؤلف ان دورهمهندسی براي دانشجوی

  . کشورهاي متفاوت استرفته در دانشگاهها و کاراخالق مهندسی نگرشها و رویکردهاي گوناگون به

 ]31[1 اعتباربخشی مهندسی شیمیۀ راهنماي مؤسساز مجموعه معیارهاي اخالق مهندسی یکی

معیارهاي مختلف اعتباربخشی را در بخش اخالق مهندسی   کهدارد 2ايبازبینهاین راهنما . است

 اخالق تقسیم  و رفتار، رهبري اخالق، اخالق آشکارۀاین معیارها در سه مقول. رده استمشخص ک

یک براي  جزئیات این معیارها و شواهد موردانتظار مطابق هرةدهند نشان1جدول . شوند می

 معیارهاي اخالق مهندسی در ۀاساس، در زمیناینبر. درسی آموزش مهندسی است ۀ اعتباربخشی برنام

مهندسی، میزان  معرفی اخالق ،هایی چون بررسی افراد مسئولفرایند اعتباربخشی توجه به مقوله

 ي موضوعات اخالق مهندسی توسط اعضاآگاهی از اصول اخالقی مؤسسات مختلف مهندسی، تدریس

هاي  ، رعایت اخالق مهندسی در ساختار دروس و پروژه]اخالقی [ۀعلمی با کمک مثال و نمونتئهی

د در ی، موضوع سرقت علمی و چگونگی برخورد با آن، معرفی اصول و امور اخالقی موجوگروه

 در سه  و غیره،هاي خارجی  هاي دانشجویی، نوع مشارکت در پروژه هاي مهندسی معین، پروژه حوزه

 و رفتار اخالقی موردارزیابی اعتباربخشان آموزش مهندسی ،3 کلی رهبري اخالقی، اخالق مشهودۀمقول

  .گیرندقرار می

  

  

  

  

  

  

  

____________________________________________________________________ 
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  لیست چک.2
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درسی  ۀ ز ارزیابی فرهنگ اخالقی در برنامااي نمونه: لیست اخالقیات براي اعتباربخشی  چک:1جدول 

  ]31[مهندسی 

 شواهد موردانتظار معیارهاي ارزیابی

 رهبري اخالقی

 چه کسی مسئول معرفی اخالق است؟ 

 دیدگاه کلی در میان اعضا 

 مشاوران وهرگونه تأثیر خارجی  

  آگاهی از اصول اخالق آکادمی سلطنتی

 1یمهندس

 اخالقی[ۀتدریس اعضاء با کمک مثال و نمون[ 

 مجموعه اجرا 

 گو با مدیر گروه و مدیر دروسگفت 

 سازند؟ اخالقیات چگونه ساختار دروس را متأثر می 

 همکاري با صنعت 

  دانشگاهیتعامل مسائل خارج از محیط  

   

 اخالق مشهود

 اخالق در ساختار دروس 

 گروهیهاي  پروژه 

 داوري وسرقت علمی  

 د در معرفی اصول اخالق و امور اخالقی موجو

 هاي معین حوزه

 اطالعات دانشجو 

 گو با دانشجویان و گفت 

 بیان وضعیت و توضیح براي دانشجویان 

 ها گران حوزه توصیف 

  گیري دقت و سخت«ارجاع به اصول اخالقی، مانند «

 در کار آزمایشگاهی

 رفتار اخالقی

  مدیر گروه و مدیر دروس(رهبري( 

 پروژه دانشجویی 

 هاي خارجی نوع مشارکت در پروژه 

  با آنها چگونه برخورد ـموارد سرقت علمی 

 شود؟ می

 گردهماییها 

 هااندیشیهم ۀارائ 

  

  

 

____________________________________________________________________ 
 

1. Royal Academy of Engineering (RAE) 
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 بحث و نتیجه .4

 کیفیت بر دیگر مباحث سیطره یافته و نظامهاي آموزشی را متوجه کارایی ۀلئدر سالهاي اخیر مس

ر برنامه باید عالوه  آموزش مهندسی نیز هةدر حوز ].32[گویی به جامعه کرده استآموزشی و پاسخ

در این بین ].33[شده، سیستمی براي ارزیابی میزان دستیابی به اهداف داشته باشدبر اهداف تعریف

تجربه نشان داده . سسات آموزش عالی در قبال کیفیت بسیار پیچیده استؤموقعیت دانشگاهها و م

 بهبود ۀرائه دهند که دائماً دغدغجامعه اتوانند بهترین خدمات را به است که دانشگاهها در صورتی می

  درواقع اینکه نظام آموزش مهندسی تا چه اندازه در جهت]. 34[کیفیت خدمات داشته باشند

 پرسشی است که کند المللی حرکت میگویی به نیازهاي جامعه و نیز توجه به روندهاي بینپاسخ

 بسیاري از کشورها عالوه بر ،منظوریناهب. تواند به آن پاسخ دهد ارزیابی کیفیت آموزش مهندسی می

ساختارهاي ملی براي ارزیابی و اعتباربخشی آموزش عالی نهادهاي تخصصی ارزیابی و بهبود کیفیت 

به ارتباط نزدیک و نقش آموزش مهندسی درخصوص باتوجه ].35[اندآموزش مهندسی نیز ایجاد کرده

ت این حوزه و استقرار نظامی براي تضمین هر کشور، مدیریت کیفی) ماندگییا عقب(یافتگی توسعه

کید أت]. 36[موریت و اهداف آموزش مهندسی ضروري استأ و آگاهی از میزان مطابقت م،کیفیت

گیري اصلی این امکان  عنوان هدف و جهت  کیفیت بهةي آموزش مهندسی بر مقوله یا پدیددانشگاهها

 بها را نیز باتوجههده و کیفیت آنکریژه بیان دهد تا مقاصد و غایات خود را در قالب اهداف و را می

 ].37[شده و مشخص نمایان سازد موریتهاي تعریفأمیزان دستیابی به اهداف و م

از سوي دیگر، افزایش اهمیت و جایگاه تضمین کیفیت در سازکارهاي جاري نظامهاي آموزش 

انی براي رشد اقتصادي و  انسۀی، از نتایج توجه به اهمیت سرمایعالی و از جمله آموزش مهندس

 ۀسازي در تربیت سرمایاین مسأله باعث شده تا آموزش عالی به سوي انبوه. اجتماعی در جوامع است

هایی نوین براي تضمین کیفیت و این تحول به ایجاد و گسترش شیوه. انسانی موردنیاز سوق داده شود

هاي اگرچه هدف تمام برنامه. شده استمنجر  آموزش عالی دانشگاهیدر نتیجه ارتقاي استانداردهاي 

حال تضمین کیفیت در سیستمهاي آموزشی بهبود معیارهاي کیفی در آموزش عالی است، بااین

 که است،ي هاي متمرکز اي از برنامهطیف گستردهشامل این گوناگونی . نداستفاده متغیرالگوهاي مورد

   دانشگاهها و مراکز آموزش عالی انجامهاي اعتباربخشی که خود تا برنامه،کندمیطراحی دولت 

هاي تضمین کیفیت و ارزیابی بیرونی آموزش عالی نمایان  که از بررسی برنامه،اينکته. نددهمی

هاست؛ تغییر تمرکز از  گونه برنامه  مرکزي اینۀرادایم یا رویکرد در توجه به نقطد، نوعی تغییر پاشومی

ها و این تغییرات باعث شده تا شیوه. دهاي یادگیري دانشجویانهاي دانشگاهی به پیاممحتواي برنامه

به ) بازده(ند؛ تغییر از معیارهاي برونداد شوبندي دانشگاهی نیز دچار دگرگونی زیادي   معیارهاي رتبه

، )پیامد(آموختگی  یابی و میزان درآمد دانشجویان پس از دانش مقیاسهایی چون شغل. پیامد
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که ند، درحالیشوهاي دانشگاهی محسوب می دهنده براي اثربخشی برنامهشاخصهایی مهم و آگاهی

اعتبار براي کیفیت آموختگی نشانگرهایی کم مقیاسهاي بازده مانند نمرات دانشجویان و یا نرخ دانش

 . افزایش داددانشگاهیتوان این نشانگرها را با پایین آوردن استانداردهاي  دانشگاهی هستند زیرا می

ترین عنوان یکی از مهم هاي ارزیابی کیفیت، بر اعتباربخشی به در برنامهدستینااز تغییراتی

ز تدوین ، افرایند اعتباربخشی. هاي تضمین کیفیت دانشگاهی نیز تأثیرگذار بوده استشیوه

آموزش عالی، بسته به  ۀاعطاي موقعیت اعتباري به یک مؤسساستانداردها و معیارهاي اعتباربخشی تا 

 و البته با ،تمام نظامهاي اعتباربخشی. ین موجود متفاوت استهاي هر کشور و قوان ط و زمینهشرای

 مأموریت مؤسسه، استقالل :هاي خود تأکید دارند درجات مختلف، بر سه ارزش اساسی در برنامه

این سه مقوله نقش بسیار مهمی در ارزیابیهاي مربوط به سازمانهاي . دانشگاهی و آزادي ،مؤسسه

 ۀادي متأثر از ساختار آموزشی، درجاین ارزشها به میزان زی. اندکننده و تعیینرندعتباربخشی داا

 .هستند و چگونگی نظارت دولت بر فعالیتهاي مؤسسات آموزش عالی ،تمرکز

هاي موجود در فرایند اعتباربخشی دانشگاهی نیز در همراهی با تحوالت سازوکاردر این بین 

گسترش دسترسی به آموزش . اند آموزش عالی دگرگون شده هاي برنامه و مهانظا در اخیر هايدهه

گو بودن آموزش عالی در کنار گسترش  و افزایش اهمیت پاسخ،سازي آموزش عالیالمللیعالی، بین

دسترسی به آموزش عالی از طریق آموزش از دور و مؤسسات آموزش عالی انتفاعی همگی باعث تغییر 

این . اند هاي جدیدي را پیش روي اعتباربخشی آموزش عالی قرار داده و زمینها شده سازکارهاین 

 و بازسازي ساختارهاي موجود ،شده تا فشار بیشتري براي تأسیس، گسترشسبب تحوالت 

اي یادگیري در آموزش عالی از هاردهاي جدیدي براي ارزیابی محیط استاند؛عمال شوداعتباربخشی اِ

و  ؛ندشوالمللی ایجاد  ها و نهادهاي بیشتري براي اعتباربخشی بین زمینه؛دور طراحی و به کار روند

 یادگیري دانشجویان و میزان بارةهمچنین سازکارهاي جدیدي براي ارزیابی پیامدهاي موردانتظار در

 .هاي اعتباربخشی تدوین شوند تحقق آنها در برنامه

ساختارهاي اعتباربخشی در  نتایج این پژوهش نشان دادند که مهندسی آموزش ةدر حوز

  روند فرایندهاي اعتباربخشی به سمت طراحی الگوها و  وهستندکشورهاي مختلف متفاوت 

ویژه در  له بهئاین مس. اند راهنماهایی جهانی براي تضمین کیفیت آموزش مهندسی سوق یافته

یروي از روندها و خصوص براي پایناي و جهانی درگیري قراددادها و پیمانهاي مختلف منطقه شکل

البته در کشورهاي صنعتی و  این همکاریها. هاي یکسان اعتباربخشی مهندسی نمود یافته است برنامه

ها و پیروي از الگوهاي یکسان  تر بوده و کشورهاي آسیایی در هماهنگی برنامه یافته پررنگ توسعه

  .اند اي و جهانی موفقیت کمتري داشته منطقه
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ستانداردهاي مربوط به اعتباربخشی آموزش مهندسی این معیارها در دو  معیارها و اۀدر حیط

در بعد . اي و معیارهاي اخالق مهندسی و مؤسسهدانشگاهیبعد معیارهاي . ترند جنبه برجسته

، توجه به ارزیابی و اهمیت دانشجویان، هدفهاي آموزشی، بروندادهاي موردانتظار دانشگاهیمعیارهاي 

 و حمایت ،علمی، امکانات و تسهیالتتئدرسی، اعضاي هی ۀ د مداوم، برنامواز دانشجویان، بهب

 معیارهاي اخالق مهندسی معیارهایی چون رهبري اخالقی، اخالق آشکار و ۀاي و در مقول  مؤسسه

  .هاي اعتباربخشی آموزش مهندسی دارند اي در  برنامهرفتار اخالقی جایگاه ویژه

هاي تضمین کیفیت در آموزش عالی   تصویري روشن از جایگاه برنامهۀارائهاي این پژوهش با یافته

ها   این برنامهةانداز آیند  چشمةآورنددر کنار تحوالت و تغییرات آن فراهم و همچنین آموزش مهندسی

  ویژه براي نتایج به.  نقش مهم آنها در ارزیابی کیفی نظامهاي آموزش عالی استةکنندو روشن

ا را در تدوین و اجراي هاستفاده خواهند بود و آنم آموزش مهندسی کشور مورداندرکاران نظادست

 وضعیت کنونی نظام بارةه و پژوهش درعمطال. کنند ساختارهایی براي اعتباربخشی دانشگاهی یاري می

 سیاسی، ةهاي ویژ به زمینه الگوهاي مطلوب باتوجهۀ کیفیت آموزش مهندسی کشور و ارائتضمین

یک از  هربارةصادي، فرهنگی و آموزشی کشور و همچنین انجام پژوهشهاي تطبیقی دراجتماعی، اقت

هاي اعتباربخشی کشور با سایر کشورها  بخشهاي نظام تضمین کیفیت آموزش مهندسی و برنامه

  .هستندموضوعات پیشنهادي این مقاله براي پژوهشهاي آتی در این مقوله 
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