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  ∗∗∗∗نهضت جهاني ارزشيابي آموزش مهندسي

  

  1 حسين معماريان

  

از ابتداي قرن حاضر . عنوان امري جهاني نگاه كرد آموزش آن نيز به  اي جهاني است، پس بايد بهمهندسي پديده :چكيده

ناپذير،  ان واقعيتي انكارعنو  كار آنها در خارج از مرزهاي ملي، به مسئله تحرك بيشتر مهندسان و ادامة تحصيل يا اشتغال به

بايد از  آموختگان مهندسي مي در چنين شرايطي، آموزشهاي كسب شده توسط دانش. نمايي كرده است بيش از پيش خود

 نهضتي جهاني براي بازنگري آموزش مهندسي، ارزشيابي ،در يكي دو دهة گذشته. حداقلي از استانداردها برخوردار باشد

 اصل مورد توافق در تقريباً. صورت گرفتگرفته در كشورهاي مختلف   بين ارزشيابيهاي صورتنتايج آن و ايجاد همگرايي

آنچه (خروجيها  و تمركز آن بر) كند آنچه دانشگاه عرضه مي(همة اين بررسيها برداشتن تمركز از وروديهاي آموزش 

آموختة مهندسي تعيين  ظار از يك دانشمنظور، حداقل دستاوردهاي مورد انتدين ب. بوده است) اند دانشجويان كسب كرده

در رياضيات، علوم و مباني مهندسي و نيز توانايي  عالوه بر داشتن دانش الزم در فهرست اين دستاوردها. ده استش

آموزش   ثر و كارگروهي و نگرش مثبت بهؤ ارتباط م برقراري بر مهارتهايي چون توانايي، عمليات مهندسيرايجطراحي و ا

 زمينة الزم را براي در خصوص دستاوردهاي پاية آموزش مهندسيتوافق . كيد شده استأاي ت ق حرفهمداوم و اخال

در اين مقاله ضمن مرور اقدامات صورت . المللي فراهم كرده است الگوي يكنواخت ارزشيابي در سطح بين دستيابي به

  جايگاهي براي ارتقاي آموزش مهندسي پيشنهادهاييها نامهالمللي، در زمينه ارزشيابي بر گرفته در كشورها و در سطح بين

  .  ايران در اين نهضت جهاني عرضه شده استكشور
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 مقدمه .1

هاي مختلف فعاليتهاي آموزشي از   زمينهدر طليعه قرن جديد ميالدي بسياري از كشورهاي جهان

يك  جمله ارزشيابي آموزش مهندسي را مورد بازنگري قراردادند تا هر چه بهتر خود را براي ورود به

نيز ) همچون يونسكو(المللي  در همين زمان انجمنها، نهادها و سازمانهاي بين. دنكنعصرجديد، آماده 

كارگيري روشهاي نوين تضمين كيفيت و ارزشيابي  بهي را براي اصالحات آموزشي و ياهپيشنهاد

هاي آموزشي صورت  سسات آموزشي يا برنامهؤ مبارهتواند در  ارزشيابي مي. آموزشي عرضه داشتند

 .هاي آموزش مهندسي در اولويت قرارگرفته است ، ارزشيابي برنامه در نگرش تازه. گيرد

اين   اي به مهنا ارائة گواهي،اهي در واقعمدرك دانشگ  اخذ هاي منتهي به  برنامه1ارزشيابي

هدفها و   منظور ارزيابي كيفيت برنامه و ميزان دستيابي آن به تواند به نامه ميياين گواه. هاست برنامه

ه كنندة برنامه، سسة ارائؤ ماز سويتواند  نتيجه ارزشيابي مي. ييد شده باشدأاستانداردهاي آموزشي ت

آموختگان آن و نهادهاي دولتي مورد استفاده  نامه، كارفرماهاي دانشدانشجويان كنوني و آينده بر

هاي آموزش مهندسي نيست، بلكه اطمينان از دستيابي  بندي برنامه دنبال رتبه ارزشيابي به. قرارگيرد

  ].1[حداقل مالكهاي در نظر گرفته شده براي يك برنامة آموزش مهندسي است   آنها به

سرعت گسترش يافت،   ه شد و بهئشيابي، كه در ابتداي قرن حاضر ارااي از ارز در برداشت تازه

 ،] ...، روش تدريس، آزمايشگاهها، كتابخانه و اندااست[كند  رزيابي آنچه دانشگاه عرضه ميجاي ا به

 حداقل ،منظور بدين.  معطوف شداند  يعني آنچه دانشجويان كسب كرده؛2دستاوردها  رتمركز ب

 ميزان دستيابي دانشجويان براي قضاوت در باره. دش آموزش مهندسي تدوين دستاوردهاي يك برنامة

 و ارزيابي ]سسة آموزشيؤتوسط م[ يا خودارزيابي 3دستاوردهاي مورد نظر، روشهاي ارزيابي دروني به

مالكهايي   ارزيابي دروني با توجه به]. 2[، توسعه يافت ]توسط نهادهاي ارزشيابي مستقل[ 4بيروني

نتيجه ارزيابي . شود كه براي يك برنامه آموزش مهندسي موفق در نظر گرفته شده استانجام مي

نظر  هر زمان يك برنامه آموزشي بتواند همه مالكهاي در. دروني يك پرسشنامه تكميل شده است

. دكنسازمان ارزشيابي ارسال مي   تقاضاي ارزيابي بيروني را به،كندگرفته شده در پرسشنامه را اقناع 

سسه آموزشي وضعيت برنامه را بررسي و در ؤسازمان ارزشيابي با بررسي پرسشنامه و بازديد از م

  .كند نامه ارزشيابي براي آن صادر مي صورت اقناع مالكهاي در نظر گرفته شده، اعتبار
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در طي دهة گذشته سازمانهاي ارزشيابي در كشورهاي مختلف تشكيل شدند و ارزشيابي 

سازمانهاي ]. 19  تا1[شد شناسايي  عنوان ركني مهم در آموزش مهندسي  بههاي آموزشي برنامه

.  نهادهايي مستقل و متكي بر كار داوطلبانه هستندهاي آموزش مهندسي معموالً ارزشيابي برنامه

گرفته در  دنبال تثبيت ارزشيابي در سطح ملي، اقداماتي براي ايجاد هماهنگي بين ارزشيابيهاي انجام به

ين وسيله تحرك مهندسان در خارج از مرزهاي ملي، چه براي داي مختلف صورت گرفت تا به كشور

هاي شناسايي   تفاهمنامه،امروزه. حرفة مهندسي، افزايش يابد  ادامة تحصيل و چه براي اشتغال به

ويژه   هاي گوناگون آموزش مهندسي، به متقابل متعددي در بين كشورها و نهادهاي مختلف در زمينه

امه شناسايي متقابل، پيماني است كه طي آن دو يا نيك تفاهم. زشيابي آن، منعقد شده استار

هاي آموزش مهندسي را، كه اعضاي  هاي برنامهيكنند تا ارزشياب تعدادي از نهادهاي ارزشيابي توافق مي

امضا رسيده   به در سه دهة گذشته چندين تفاهمنامه از اين دست. اند، بپذيرندآن را انجام دادهپيمان 

آموخته مهندسي در خارج  انشدشناسايي مدرك يك ه دليل اصلي اين پيمانها نياز روز افزون ب. است

  .از مرزهاي كشور مطبوع است

امر ارزشيابي آموزش مهندسي، در اين مقاله ابتدا    آگاهي از رويكرد جديد جهاني بهمنظور  به

هاي آموزش مهندسي در تعدادي  اي ارزشيابي برنامهسيس شده و اقدامات صورت گرفته برأهاي ت نهاد

المللي، كه در زمينة  هاي دو يا چند جانبه بين امهندر ادامه، تفاهم. شده استاز كشورهاي جهان مرور 

در پايان نيز وجوه مشترك اقدامات . بررسي شده استشناسايي متقابل ارزشيابيها صورت گرفته، 

ي براي ياهوزش مهندسي در سطح جهان بررسي و پيشنهادصورت گرفته در زمينة ارزشيابي آم

  .شده استه ئاين نهضت جهاني ارا  پيوستن ايران به

 

  ارزشيابي در جهان .2

 گرفته بود، أ از آمريكاي شمالي منشأدر طليعه هزاره سوم نهضت ارزشيابي آموزش مهندسي، كه عمدت

 ارزشيابي باره صورت گرفته در اي از فعاليتهاي  چكيدهدر اين قسمت. سرعت جهانگير شد  به

. شده استآفريقايي بررسي  ـ هاي آموزش مهندسي در كشورهاي آمريكايي، اروپايي و آسيايي برنامه

توان از پيوندگاههاي اينترنتي اين نهادها، كه در هر مورد   را ميباره هر كشورتر در  اطالعات مفصل

 .دست آورد بهاست، عرضه شده 
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  آمريكا قاره درارزشيابي. 1. 2

. شده استطور خالصه بررسي   از قاره آمريكا ساختار و فرايند ارزشيابي در دو كشور آمريكا و كانادا به

اي ديگر سازكار ارزشيابي در كشور آمريكا كه امروزه الگوي بسياري از كشورهاي ديگر قرار  در مقاله

  .شدطور مفصل بررسي خواهد   ، به استگرفته

   آمريكااياالت متحده

يندي غيردولتي است و شوراي ارزشيابي مهندسي و فناوري ادر اياالت متحده آمريكا ارزشيابي فر

)ABET(1 كاربردي،  در علوم آموزشي هاي برنامه تخصصي ارزشيابي مسئول ابت .دهندآن را انجام مي

اي  طور دوره   بههاي آموزشي  منظور، برنامهبدين. آمريكاستكشور مهندسي و فناوري در محاسباتي، 

ارزشيابي ابت يك . اند يا نه مالكهاي معيني دست يافته  شوند تا مشخص شود كه آيا به ارزيابي مي

.  يك برنامه آموزشي استارا بودن استانداردهاي كيفي الزمسيستم رتبه دهي نيست، بلكه تضمين د

ط، با همكاري انجمنهاي  متخصصان حرفة مربوراهاي آموزشي  استانداردهاي اعتبارسنجي برنامه

، و پس از حدود يك دهه بررسي، 1997ابت در سال . ندكنتخصصي و كارشناسان ابت تعيين مي

 EC2000 2اين مالكها، كه به . مالكهاي جديدي را براي ارزشيابي آموزش مهندسي عرضه كرد

   هشتابت]. 2[معروف شده است، مبناي ارزشيابي در بسياري از كشورهاي ديگر قرار گرفته است 

 براي ارزشيابي يك برنامه آموزش مهندسي در نظر گرفته است را اختصاصي مالك يك و عمومي مالك

 آن آموختگان شايستگيهاي دانش يا برنامه دستاوردهاي  به  3مالك يعني ؛مالك ترين مهم ميان آن از كه

  ). 1جدول  ( دستاورد در نظر گرفته شده است11 منظور دينب .است يافته اختصاص

  ]2 و 1[ يازده دستاورد ابت براي ارزشيابي يك برنامه آموزش مهندسي :1جدول 

  كارگيري دانشهاي رياضي، علوم و مهندسي توانايي به. الف

  هاو همچنين تحليل و تفسير دادهتوانايي طراحي و اجراي آزمايشها . ب

بينانه محدوديتهاي اقتصادي، اجتماعي،  با درنظر گرفتن واقع يازها رفع نبرايتوانايي طراحي يك سيستم، وسيله، يا فرايند، . پ

 سياسي، اخالقي، تندرستي و ايمني

 اي داراي عملكردهاي چندگانهتوانايي كار در گروهه. ت

 توانايي شناسايي، ساماندهي و حل مشكالت مهندسي. ث

 اي و اخالقي توانايي درك مسئوليتهاي حرفه. ج

  ثرؤط متوانايي ايجاد ارتبا. چ

  جهاني، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي ثير راه حلهاي مهندسي در قالبأ درك تبرايكسب آموزشهاي الزم . ح

 اي درك ضرورت كسب مداوم آموزش در طول كار حرفه. خ

 ل معاصرئآگاهي از مسا. د

 ي مهندسي ضروري براي فعاليتها وا، مهارتها و ابزارهاي مدرنهتوانايي استفاده از فناوري. ذ
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دين ترتيب فرايند ارزشيابي ابت ب. آمريكا اختياري استكشور هاي آموزشي در  ارزشيابي برنامه

سسه ؤاين م  هايش را به سسة آموزشي تقاضاي ارزشيابي يك يا تعدادي از برنامهاست كه ابتدا مؤ

.  هستند بي واجد شرايط براي ارزشيا،اند آموخته داشته هايي كه حداقل يك دانش برنامه. كند ارسال مي

 را  آن نامه مربوط بهدهد و پرسش دارزيابي را انجام ميمتقاضي ارزشيابي ابتدا يك ارزيابي دروني يا خو

سسه آموزشي، كميسيون مربوط در ابت يك گروه ارزيابي را ؤدنبال ارزيابي دروني م به. كند كامل مي

رزيابي متشكل از يك سرپرست و يك يا دو گروه ا. دهد سسه آموزشي سامان ميؤبراي بازديد از م

  .اند دولتي و بخش خصوصي اعضاي اين گروه داوطلباني از دانشگاه، صنعت، بخش. ارزياب است

ها و تكاليف دانشجويي را  آموزشي محتواي دروس، پروژه سسهؤگروه ارزياب در خالل بازديد از م

گروه . كنند سة آموزشي مصاحبه ميسؤ و مديران مانادتبررسي و با گروهي از دانشجويان، اس

دنبال يافتن پاسخ براي   و بهكنند ميمالكهاي مورد نظر را معين    ميزان دستيابي به،همچنين

اين گروه بعد از بازديد .  االتي هستند كه در حين مرور گزارش ارزيابي دروني ايجاد شده استؤس

 اجازه مؤسسه آموزشي  اين گزارش به. دكن سسه آموزشي ارائه ميؤم  گزارش كتبي ارزيابي را به

در گردهمايي . ندكگيري   اقدامات اصالحي تصميمخصوصرا شناسايي و در برنامه دهد تا كاستيها  مي

شود، گزارش نهايي ارزيابي همراه با  ساليانه، كه با شركت همه اعضاي كميسيونهاي ابت برگزار مي

ي أاساس محتوي اين گزارش، اعضاي كميسيون ر بر. دشو نتيجه ارزشيابي توسط تيم ارزياب ارائه مي

سسه آموزشي ؤدنبال اين جلسه، م به. دهند ييد يا رد ارزشيابي برنامه آموزشي مورد بحث ميأت  به

در اين گزارش نقاط قوت و ضعف، نگرانيها و نواقص . كند  تصميم ابت دريافت ميبارهگزارشي را در 

اي  ييد ارزشيابي، اعتبارنامهأدر صورت ت. بود آن عرضه شده استهايي براي به برنامه مشخص و توصيه

  درخواست ارزشيابي مجدددباي سسه ؤبراي تمديد اعتبارنامه م. شود  سال اعطا مي6براي حداكثر 

  .  داشته باشد

در حال حاضر، .  ارزشيابي شد1936آمريكا اولين برنامة آموزش مهندسي در سال كشور در 

سسه آموزش عالي ؤ دانشگاه و م600 برنامة آموزش مهندسي متعلق به بيش از 3100ساليانه حدود 

 2000 بيش از رااين حجم از ارزشيابي . دكن  ابت ارزشيابي ميراآمريكا و برخي ديگر از كشورها، 

    ].2 و 1 [دهند انجام مياي عضو ابت  انجمن حرفه29داوطلب از 
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 كاناداارزشيابي در كشور 

نظام    شوراي ارزشيابي مهندسي كانادا، وابسته بهراهاي مهندسي  نادا ارزشيابي برنامهكاكشور در 

 انجمن  و مهندسي نرم افزار راهاي علوم كامپيوتر برنامهنيز ارزشيابي  و ،اي كانادا مهندسان حرفه

  . هندد ميانجام ، 1پردازش اطالعات كانادا

هاي كارشناسي  سيس شد تا برنامهأ ت1965 در سال CEAB(2(شوراي ارزشيابي مهندسي كانادا 

هاي  طور داوطلبانه تقاضاي ارزشيابي برنامه عالي كانادا بهسسات آموزشؤم. دكنمهندسي را ارزشيابي 

اي است كه از بخشهاي   متشكل از پانزده مهندس حرفهCEAB. كنند خود را به اين مركز ارسال مي

 اين اعضا داوطلباني هستند كه از بخشهاي مختلف .اند خصوصي، دولتي و دانشگاهي انتخاب شده

ييد انجمنهاي مهندسي مالكهايي أاين شورا با ت. اند هاي متفاوت مهندسي انتخاب شده و زمينه كشور

هاي آموزشي را  طبق آنها برنامه هاي كارشناسي مهندسي توسعه داده است و بر را براي برنامه

نند آموختگان بتوااند كه دانشه اي طراحي شد گونهمالكهاي ارزشيابي به. كند ارزشيابي مي

اي، در سرتاسر كانادا  حرفه  كسب مهندسبه منظور براي نام نويسي هاي آموزشي الزم را نياز پيش

  ].  1 و 3[دست آورند  به

. شود ، انجام ميزشي و موافقت انجمن مهندسي مربوطسسه آموؤبازديد ارزشيابي براساس دعوت م

ندسان ارشد شامل يك سرپرست، متخصصاني براي هر برنامه كه بايد ارزيابي شود و يك گروهي از مه

اسناد ارائه  گروه پس از بررسي . آيند يا چند مهندس، كه نماينده محلي انجمن هستند، گرد هم مي

سسة آموزشي، با مديران گروه و برنامه، اعضاي ؤشده از جمله پرسشنامه تفصيلي تكميل شده توسط م

 و اندااي است اين گروه كيفيت علمي و حرفه. كند ت علمي، دانشجويان و كاركنان مشورت ميئهي

 ،آنها همچنين. كنند ا، تجهيزات، امكانات كامپيوتري و غيره را بررسي ميمناسب بودن آزمايشگاهه

 اخير، تهاي امتحانا  با دانشجويان سال آخر، ارزيابي برگه اساس مصاحبه كيفيت كار دانشجويان را بر

ها يا تجهيزات ساخته شده توسط  ها، سوابق، نمونه نامه  و پايانكارهاي آزمايشگاهي، گزارشها

، اين گروه محتواي برنامه آموزشي  اينعالوه بر. كنند دانشجويان و ساير شواهد تحصيلي ارزيابي مي

شورا   هايش را به نهايت، يافتهكند و در   ، تحليل ميدمنظور اطمينان از اينكه حداقل مالكها را دار را، به

اهدا كند يا اعتبار  اعتبار ساله شش حداكثر دورة يك براي برنامه يك  به است ممكن شورا .كند مي گزارش

  .  را فاقد صالحيت ارزشيابي تشخيص دهد   برنامهآنند يا اينكه كرا براي همين مدت تمديد  قبلي آن

ها وري و سيستماپيوتر و شوراي ارزشيابي اطالعات فنانادا شوراي ارزشيابي علوم كامك  كشوردر

هاي كارشناسي مهندسي كانادا در علوم كامپيوتر، مهندسي نرم افزار، مديريت  مسئول ارزشيابي برنامه

____________________________________________________________________ 
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شورا . هستندوري كاربردي اطالعاتي ا فن وهاي كامپيوتري وري سيستماهاي اطالعاتي، فن سيستم

 ارزشيابي يك برنامه بارهگيري در انتخاب ارزيابهاي برنامه و تصميممسئول توسعه مالكهاي ارزشيابي، 

، كه با در نظر گرفتن استانداردهاي استيندي داوطلبانه و غير دولتي ادر اينجا نيز ارزشيابي فر. است

هايي كه اين  برنامه. كند باره كيفيت برنامه آموزشي ارائه مي اي در مورد قبول صنعت، قضاوتي حرفه

به بازار  اند كه از شايستگي الزم براي ورود آموختگاني  دانشربيتت  شوند، قادر به رزشيابي ميچنين ا

  .  اي برخوردارند كار حرفه

سسه آموزشي و بررسي تفصيلي برنامه و امكانات آن، ؤگروه ارزشيابي بعد از بازديد دو روزه از م

 ،سپس. رساند سسه آموزشي ميؤاطالع م  كند و وضعيت برنامه را به نويس گزارشي را تهيه ميپيش

اين گزارش   شورا با توجه به. دكن ه ميئشورا ارا  گيري به  تصميمبرايگزارش نهايي خود را تهيه و 

طور ادواري  هر برنامه براي حفظ ارزشيابي بايد به. كند ه ميعرض ارزشيابي بارهي را در ياهپيشنهاد

لين بازديد ارزشيابي و بازديدهاي بعدي، كه براي تمديد هيچ تمايزي بين فعاليتهاي او. دشوي سبرر

 ].4 و 1[گيرد، وجود ندارد  اعتبار صورت مي

  

  يياروپادر كشورهاي ارزشيابي . 2. 2

هاي دور از تنوع زيادي برخوردار بوده  عالي در كشورهاي مختلف اروپايي از گذشتهساختار آموزش

فعاليتهاي ه رسي، نحوة ارزشگذاري و نمره دادن بها، حجم واحدهاي د گوناگوني طول دوره. است

سسات آموزش عالي ؤصورت موانعي بزرگ در راه همگرايي بين م دانشجويان و بسياري موارد ديگر به

دنبال تشكيل اتحاديه  به.  در بين آنها بوده استاندااين كشورها و افزايش تحرك دانشجويان و است

عالي اين  اصالحات در آموزش دادنصادي بين اين كشورها، انجاماروپا و آغاز همكاريهاي سياسي و اقت

  . تر كردن آموزشهاي عرضه شده، در دستوركار قرارگرفت منظور همگرايي بيشتر و رقابتي كشورها، به

  

  فرايند بولونيا

هدف . هم مالقات كردند كشور اروپايي در شهر ايتاليايي بولونيا با 29 اي آموزشر وز1999در سال 

و  1عالي اروپايي ايجاد حوزة آموزش باي ايجاد اصالحات و هماهنگي در آموزش عالي اروپاهماي  گرداين

 معروف 2نام فرايند بولونيا  از اهداف مهم آنچه بعدها به. مبناي استقالل و خودمختاري آكادميك بود بر

تلف اروپايي از عالي كشورهاي مخ شفاف و هماهنگ بوده است كه در آن آموزشنظامي شد، ايجاد 

____________________________________________________________________ 
 

1. European Higher Education Area (EHEA) 
2. Bologna Process 
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اي يكنواخت كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري برخوردار  يك ساختار سه سطحي يا سه چرخه

فرايند . 1حاصل فرايند بولونيا برقراري اصالحات آموزشي در كلية كشورهاي اروپايي بوده است. باشند

تعداد . آن ملحق شدند  بهتدريج  ولي ديگر كشورهاي اروپايي به،كار كرد  عضو آغاز به29بولونيا با 

  :]5[ كشور زير بوده است 42 ميالدي 2010اعضاي اين فرايند در سال 

چك، دانمارك، استوني، فنالند، فرانسه،  اطريش، بلژيك، بلغارستان، جمهوريكشورهاي : 1999 �

، نروژ، آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، لتوني، ليتواني، لوكزامبورگ، مالت، هلند

  ؛ انگلستان ولهستان، پرتقال، روماني، اسلواكي، اسلووني، اسپانيا، سوئد، سوئيس

  ؛ تركيه و، قبرس، ليختن اشتاينكرواسيكشورهاي : 2001 �

  ؛ مقدونيه و، بوسني و هرزگوين، واتيكان، روسيه، صربستانآندوراآلباني، كشورهاي : 2003 �

  .مونته نگروكشور : 2007 �

 كسب اطمينان از اين امر است كه آموزش عالي و پژوهش در اروپا بتواند هدف فرايند بولونيا

امضا كنندگان اين . طور كامل پاسخگوي تغييرات اجتماعي و پيشرفتهاي علمي دنياي امروز باشد به

كردن آموزش عالي در اروپا اقدامات زير را ضروري تشخيص پيمان براي همگرايي بيشتر و رقابتي

 :دادند

دهي متفاوتي دارند كه خواندن و مقايسة  مهاي نمرهنظاورهاي مختلف اروپايي  كش.نمرات �

 در كليه دين منظور، تصميم گرفته شد تاب. سازد رو ميه ب نمرات دانشگاهي را با مشكل رو

ه يكنواخت نمرات و ئ ايجاد شفافيت در ارابرايكشورهاي اروپايي يك متمم دانشنامه، 

  ؛اي ايجاد شود شايستگيهاي دانشگاهي و حرفهتركردن شناسايي متقابل  ساده

. شود مي ه مدارك برقرارئم هماهنگ ارانظا براي رفع مشكل تنوع مدارك دانشگاهي، .مدارك �

مدرك   در اينجا چرخه براي يك برنامه آموزشي منتهي به.  است2م متشكل از سه چرخهنظااين 

يري از تفسيرهاي نادرست ناشي از استفاده از واژة چرخه براي جلوگ.  شده استكارگرفته به

 .هايي مثل ليسانس و فوق ليسانس در كشورهاي مختلف اروپايي بوده است كاربرد متنوع واژه 

) كارشناسي ارشد(چرخة دوم  ورود به. كشد درازا مي  سال به3اقل  حد) كارشناسي(چرخه اول 

منتهي ) دورة دكتري(وم چرخة س تواند به كارشناسي ارشد مي. مستلزم تكميل چرخة اول است

____________________________________________________________________ 
 

، برلين )2001(هاي ديگري نيز متعاقبا در كشورها و پراگ  اصالحات آموزشي، اجالسيهدر همين زمينه، و براي پيگيري فرايند  .1

 .برگزار شده است) 2009(و لئون ) 2007(، لندن )2005(، برگن )2003(
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 متشكل از تعداد مشخصي واحد است كه براي دستيابي 1 واحدي، يك برنامهنظامدر يك . شود

ست از يك گواهي كه در پايان  عبارت2مدرك. شود مي گروهي از دستاوردهاي يادگيري عرضه   به

  ؛شوددانشجو اعطا مي  سسه آموزشي بهؤن يك برنامه آموزشي توسط مكردتكميل 

درسي، انتقال  براي رفع مشكالت ناشي از ناهماهنگي انتقال واحدهاي .ها واحدانتقال  �

اين . شود  برقرار ميECTS(3( ايجاد سيستم انتقال و انباشت واحد اروپا واحدهاي دانشگاهي با

  آموزشي و تسهيل تحرك دانشجويان و دسترسي آنها بهنظامهاي هماهنگي منظور بهروش، 

 براي استانداردي اين روش. ها، ارائه شده است آموزيها، با انتقال واحدلي و كاراي تحصيهفرصت 

بر طبق . عالي در سرتاسر اروپاستمقايسة آموزشهاي كسب شده و عملكرد دانشجويان آموزش

 ساعت 1800 تا 1500 است كه برابر با ECTS واحد 60اين استاندارد، يك سال تحصيلي معادل 

 ECTSهر واحد . نظر از استانداردهاي ملي آنهاست صرف حوزة اروپايتحصيل در همة كشورها

 ؛ ساعت است30 تا 25برابر با بار كاري معادل 

تحصيل و كارآموزي در نقاط مختلف اروپا و شناسايي   آسان دانشجويان بهدسترسي .تحرك �

 ؛شود ، پژوهشگران و مديريت دانشگاه، تشويق و تسهيل مياندا آن توسط استدستاوردهاي

م نظاكها و روشهاي قابل مقايسه براي اطمينان از كيفيت مشابه در تمام   توسعه مال.كيفيت �

 ؛گيرد صورت ميديگر كشورها   گسترش اين مالكها و روشها بهبرايتحصيلي اروپا و كوشش 

عالي، امضا كنندگان پيمان سمت يك بعد اروپايي آموزش   حركت به به منظور.اروپاييبعد  �

هاي تحصيلي، آموزشها   هماهنگي برنامهاز طريقعالي خود،  آموزشهاي نظامهمگرايي  مصمم به

 ].5 و 1[و پژوهشها هستند 

  

  ساختار ارزشيابي آموزش مهندسي در اروپا

  مدرك مهندسي در حوزة  اخذ هاي منتهي به براي توسعة چارچوب مشترك ارزشيابي برنامه

 در اين سيستم ارزشيابي هد تهيه ش5هاي مهندسي اروپا نامه، سازكار ارزشيابي بر4عالي اروپاآموزش

استانداردهاي . ييد شده استأمستلزم ارزيابي ادواري برنامه آموزش مهندسي برحسب استانداردهاي ت

____________________________________________________________________ 
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 كار هاي آموزش مهندسي به  همة برنامهبارهتوان هم در طراحي و هم در قضاوت در  ارزشيابي را مي

 يعني تواناييها و شايستگيهاي كسب شده توسط ؛ها دستاوردهاي برنامهاستانداردها چارچوب . برد

سسات آموزش عالي ؤم. كند را بيان نمي آن  دهد، ولي نحوة رسيدن به دانشجويان را توضيح مي

كار بندند يا شرايط خاصي را   و خالقيتهايي را در آن بهندده هاي خود را سامان توانند آزادانه برنامه مي

  ]. 6 و5[نند كاين شرط كه دستاوردهاي مورد نظر را اقناع    بهفقطآن اعالم كنند،  بهبراي ورود 

برنامة . دهندانجام مي سازمانهاي ملي و برطبق استانداردهاي تعيين شده راها  ارزشيابي برنامه

هاي آموزش  ارزشيابي شده بر طبق اين استانداردها، گواهي يا برچسب كيفيت اروپايي برنامه

كارشناسي (و دوم ) كارشناسي(هاي اول  اين استاندارد براي چرخه. كند  را دريافت مي1سيمهند

آموخته چرخة دوم نيز   واحد و دانش180آموخته چرخة اول حداقل  يك دانش. تهيه شده است) ارشد

  . كنند كسب ميرا  واحد از آموزش عالي خود 240جمعا 

   آموزشي با توجه بههاي  جهان، ارزشيابي برنامهنيز، همانند ديگر نقاط يي اروپاي كشورهادر

نظر گرفته شده براي  شش دستاورد در. گيرد ان صورت مييدستاوردهاي كسب شده توسط دانشجو

دانش و فهم، تحليل مهندسي، طراحي مهندسي، : ند ازاهاي آموزش مهندسي عبارت  برنامه ارزشيابي

 دو خصوصاين شش دستاورد با تفاوتهايي در . پذير پژوهشها، عمليات مهندسي و مهارتهاي انتقال

طور مشخص در به تفاوتها اين .روند مي كار  به )ارشد كارشناسي( دوم و )كارشناسي(چرخة تحصيلي اول 

) تحليل مهندسي، طراحي مهندسي و پژوهشها(كاربردهاي مهندسي   دستاوردهاي مرتبط با خصوص

، اين عالوه بر. هايي با دستاوردهاي اضافي ديگر وجود ندارد هيچ محدوديتي براي طراحي برنامه. است

   شش دستاورد2در جدول. تواند بيش از يك دستاورد را پوشش دهد يك درس يا بخشي از آن مي

هاي آموزش مهندسي اروپا، همراه با مالكهاي در نظر گرفته شده براي   نظر گرفته شده براي برنامه در

  ].7 و 6[ده است  شارائههاي اول و دوم،  چرخه
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  ].7 و 6[هاي آموزش مهندسي در اتحاديه اروپا   دستاوردهاي برنامه:2جدول 

دانش و فهم .1
داشتن زير بنايي از دانش و فهم از علوم، رياضيات و مباني مهندسي براي اقناع ديگر دستاوردهاي : 1

م خود را در زمينة مهندسي تخصصي خود و آموختگان بايد دانش و فه ين منظور، دانشدب . ستا   برنامه ضروري

  .تري از مهندسي نشان دهند  مفهوم گسترده،همچنين

  :آموختگان چرخة يك بايد داراي تواناييهاي زير باشند دانش

  دانش و فهم اصول علمي و رياضي اساسي رشتة مهندسي؛  -

 فهم سيستماتيك وجوه و مفاهيم كليدي رشتة مهندسي؛ -

 دسي خود از جمله برخي از بخشهاي پيشرفته آن؛دانش منطقي از رشته مهن -

 اي مهندسي؛  رشته تر بين آگاهي از مفهوم گسترده -

  : مهارتهاي زير باشنددانش آموختگان چرخة دوم بايد داراي

  دانش و درك عميق از اصول رشتة مهندسي؛ -

 .  به بخشهاي پيشرفته رشتة مهندسيدر بارهديد انتقادي  -

 

تحليل مهندسي .2
 لئاين مسا .كنند حل را خود فهم و دانش سطح با متناسب مهندسي مسائل بتوانند بايد ختگانآمو دانش :2

روشن كردن  مسئله، شناسايي شامل تواند مي تحليل شود، شامل هم را تخصصي رشتة از خارج مواردي است ممكن

دانش آموختگان بايد . اشدترين روش و كاربرد صحيح آن ب حلهاي محتمل، انتخاب مناسب ويژگي، در نظر گرفتن راه

آنها  ،همچنين. كار ببرند  عملي را بهياههاي از روشها شامل تحليل رياضي، مدلسازي محاسباتي يا تجرب بتوانند دامنه

  .بايد بتوانند اهميت محدوديتهاي اجتماعي، ايمني، تندرستي، زيست محيطي و تجاري را تشخيص دهند

  :مهارتهاي زير باشند آموختگان چرخة اول بايد داراي دانش

ل مهندسي با استفاده از روشهاي ئكاربستن دانش و فهم خود براي شناسايي، ساماندهي و حل مسا توانايي به -

  شناخته شده؛

 كاربستن دانش و فهم خود براي تحليل محصوالت، فرايندها و روشهاي مهندسي؛ توانايي به -

 .ازي مناسبسكاربستن روشهاي تحليلي و مدل به توانايي انتخاب و  -

 : مهارتهاي زير باشندآموختگان چرخة دوم بايد داراي دانش

  خوبي تعريف نشده و داراي ويژگيهاي بحث انگيز؛  ل ناشناخته، بهئتوانايي حل مسا -

 هاي تازه و نو رشتة تخصصي؛ ل در حوزهتوانايي ساماندهي و حل مسائ -

 هاي مهندسي؛  و فرايندتوانايي استفاده از دانش و فهم براي درك مدلها، سيستمها -

  كاربستن روشهاي خالقانه براي حل مسائل؛  توانايي به

____________________________________________________________________ 
 

1. Knowledge and Understanding  

2. Engineering Analysis 
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  2ادامه جدول

طراحي مهندسي .3
آموختگان بايد بتوانند طراحيهاي مهندسي مناسب با سطح دانش و فهم خود را، در كار  دانش: 1

فرايندها، روشها و مصنوعات طراحي ممكن است در بارة وسايل، . مشترك با مهندسان و غير مهندسان، تشخيص دهند

د و ويژگيها ممكن است فراتر از مسائل فني و شامل توجه به مالحضات اجتماعي، تندرستي، ايمني، زيست اشب

  .محيطي و تجاري باشد

  : مهارتهاي زير باشندآموختگان چرخة اول بايد داراي دانش

نيازهاي تعريف شدة   دستيابي بهه منظوربكاربستن دانش و فهم براي توسعه و شناسايي طراحيها  توانايي به -

  خاص؛

 كاربستن آنها؛ فهمي از روشهاي طراحي و توانايي به -

 : مهارتهاي زير باشندآموختگان چرخة دوم بايد داراي دانش

  هاي ديگر؛  درگير با رشتهحل براي مسائل ناشناخته، احتماالً توانايي استفاده از دانش و فهم براي طراحي راه -

 ها و روشهاي تازه و بديع؛ تفاده از خالقيت براي توسعة ايدهتوانايي اس -

 .توانايي استفاده از قضاوت مهندسي براي كار با پيچيدگيها، مسائل فني نامشخص و اطالعات ناكامل -

پژوهشها .4
 مسائل فني متناسب با سطح دانش و آگاهيشان از روشهاي مناسب بارهآموختگان بايد بتوانند در  دانش: 2

بررسيها ممكن است شامل جستجوي منابع، طراحي و اجراي .  استفاده كنندهش يا بررسيهاي دقيق ديگري پژوبرا

استفاده از پايگاههاي اطالعاتي، اين اقدامات ممكن است به . ها و شبيه سازيهاي كامپيوتري باشد آزمايشها، تفسير داده

  .، داشته باشد نيازها و قواعد ايمنيدستورالعمل

  :   مهارتهاي زير باشندگان چرخة اول بايد دارايآموخت دانش

 توانايي جستجوي منابع و استفاده از پايگاههاي داده و ديگر منابع اطالعاتي؛ -

 ها و استخراج نتايج؛ آزمايشهاي مناسب، تفسير دادهدادن توانايي طراحي و انجام  -

 مهارتهاي آزمايشگاهي و كارگاهي؛ -

 : مهارتهاي زير باشنديآموختگان چرخة دوم بايد دارا دانش

  هاي مورد نياز؛ توانايي شناسايي، جايابي و كسب داده -

 بررسيهاي مدلسازي و تجربي تحليلي؛دادن توانايي طراحي و انجام  -

 ها و استخراج نتايج؛  دادهبارهتوانايي قضاوت انتقادي در  -

 توانايي بررسي كاربرد فناوريهاي نوين در رشتة مهندسي؛  -

تجربة مهندسي .5
 توسعة مهارتهاي عملي براي حل مسائل، به منظورآموختگان بايد بتوانند دانش و فهم خود را  انشد: 3

تواند شامل دانش، استفاده از  اين مهارتها مي. كارگيرند  و طراحي فرايندها و ابزارهاي مهندسي به دادن بررسيهاانجام

  زات، فعاليتهاي كارگاهي و مراجع فني و منابع محدوديتهاي مواد، مدلسازي كامپيوتري، فرايندهاي مهندسي، تجهي

____________________________________________________________________ 
 

1. Engineering Design 

2. Investigations 
3. Engineering Practice 
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  2ادامه جدول

ل اخالقي، زيست محيطي، ئتر غيرفني تجربة مهندسي، مسا د كاربرد گستردهنبايد بتوانآنها همچنين . اطالعاتي باشد

  .دنتجاري و صنعتي را تشخيص ده

  : مهارتهاي زير باشندآموختگان چرخة اول بايد داراي دانش

  اب و استفاده از تجهيزات، ابزارها و روشهاي مناسب؛توانايي انتخ -

  تئوري و عملي براي حل مسائل مهندسي؛ياههتوانايي تلفيق تجرب -

  قابل كاربرد و محدوديتهاي آنها؛يفهم روشها -

 .آگاهي از مفهوم غيرفني تجربة مهندسي -

 : مهارتهاي زير باشندآموختگان چرخة دوم بايد داراي دانش

  هاي مختلف و مقابله با پيچيدگيها؛ نش رشتهتوانايي تلفيق دا -

 شناخت جامع از روشهاي قابل كاربرد و محدوديتهاي آنها؛ -

 دانشي از وجه غير فني تجربة مهندسي؛ -

 

مهارتهاي قابل انتقال .6
ويژه آنهايي كه كاربرد بيشتري دارند، بايد در طول برنامه  مهارتهاي الزم براي كار مهندسي، به : 1

  .دتوسعه داده شون

  : مهارتهاي زير باشندآموختگان چرخة اول بايد داراي دانش

  عنوان عضوي از يك گروه؛ صورت انفرادي و به  عملكرد مؤثر به -

 طوركل؛ كارگيري روشهاي متنوع براي ارتباط مؤثر با جامعه مهندسي و با اجتماع به به -

حلهاي مهندسي بر  تهاي مهندسي؛ تأثير راه تندرستي، ايمني و مسائل و مسئوليتهاي قانوني فعاليبارههشياري در  -

 اي و مستوليتها و هنجارهاي كار مهندسي؛  اخالق حرفه بهبودن محيطي، ملتزم  مسائل اجتماعي و زيست

 ؛ و درك محدوديتهاي آنها تجاري مثل مديريت ريسك و تغييرآگاهي از مديريت پروژه و كار -

 مستقل آن؛تشخيص نياز براي آموزش مداوم و توانايي انجام  -

 : مهارتهاي زير باشندآموختگان چرخة دوم بايد داراي دانش

  آموختة چرخة اول در سطح مطالبات باالتر چرخة دوم؛ تمام مهارتهاي قابل انتقال دانش دستيابي به  -

 ها و سطوح مختلف باشند؛ ل از رشته سرپرست يك گروه كه ممكن است متشكعنوان عملكرد مؤثر به -

  .   الملليؤثر در سطح ملي و بينكار و ارتباطات م -

  

  ها سازكار ارزشيابي برنامه

آن توسط ) خود ارزيابي(ارزشيابي هر برنامة آموزش مهندسي در اروپا با ارزيابي دروني : ارزيابي دروني

گزارش ارزيابي دروني هر برنامه متقاضي ارزشيابي، يا ارزشيابي مجدد، . شود سسة آموزشي آغاز ميؤم

____________________________________________________________________ 
 

1. Transferable Skills 
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 ]:7 و 6[ه كننده موارد زير باشد ئ بر اقناع قوانين و شرايط ملي، ارابايد عالوه

سسه آموزشي و ؤموريت مأهدفهاي آموزشي، همراستا با م: ها نيازها، هدفها و دستاورد .1

و ) مثل دانشجويان، صنعت، انجمنهاي مهندسي و مانند آن(نفع نيازهاي طرفهاي ذي

وزشي برنامه و دستاوردهاي پايه تعيين شده دستاوردهاي برنامه، همراستا با هدفهاي آم

  ؛براي ارزشيابي

دستاوردهاي برنامه   برنامه درسي و فرايندهاي مرتبط با آن كه دستيابي به: فرايند آموزشي .2

 ؛كند را تضمين مي

هاي  حمايتهاي دانشگاه، نيروي انساني، امكانات، منابع مالي و توافقنامه: منابع و مشاركتها .3

 ؛دستاوردهاي برنامه   و مراكز تحقيقاتي، مناسب براي دستيابي بههمكاري با صنعت

 ؛ندكشكل مناسبي از ارزيابي كه دستيابي به دستاوردهاي برنامه را تضمين : ارزيابي آموزش .4

هاي  دستاورد  دستيابي به از اطمينان براي مناسب مديريتي م نظايك وجود :مديريت منظا .5

 .برنامه و بهبود مداوم آن

  ، كهياد شدهكليه مالكهاي در نظر گرفته شده براي موارد   ش ارزيابي دروني بايد بتواند بهيك گزار

 ).3جدول (، پاسخ دهد  استالهايي تدوين شدهؤصورت س  به

 

  ].7 و 6[هاي آموزش مهندسي مالكها و نيازهاي ارزشيابي برنامه. 3جدول 

 تعيين شده است؟)  صنعت، سازمانهاي مهندسي و غيره،دانشجويان(نفع ا نيازهاي طرفهاي ذيآي • نفع ذي نيازهاي طرفهاي

نفع برنامه سسه آموزشي و نيازهاي طرفهاي ذيؤموريت مأآيا هدفهاي آموزشي برنامه همراستا با م • اي آموزشيههدف

 ؟است

نيازها، هدفها و دستاوردها
  

 

 دهد؟ه شده براي ارزشيابي را پوشش ميآيا دستاوردهاي برنامه، دستاوردهاي در نظر گرفت • دستاوردهاي برنامه

 كند؟دستاوردهاي برنامه را تضمين مي آيا برنامه درسي دستيابي به • برنامه ريزي

  ه مواد آموزشيارائ

 

  آيا تدريس برطبق برنامه ريزي انجام شده است؟ •

 يادگيري درسها مناسب دستاوردهاي  دانشجويان براي دستيابي به  آيا ميزان مشاوره داده شده به •

 است؟

ش
فرايند آموز

  

 

  ارزيابي يادگيري

 

  از طريق آنها كه بتوان انداي طراحي شده گونه ها و ديگر روشهاي ارزيابي به آيا امتحانات، پروژه •

دستاوردهاي يادگيري يك درس و برنامه، در خالل و در    ميزان دستيابي دانشجويان بهبارهدر 

 د؟ركپايان برنامه، قضاوت 

منابع و 

همكاريها
  

  دستاوردهاي برنامه كافي است؟  اعضاي هيئت علمي براي رسيدن بهتعداد آيا  • كاركنان علمي و اداري 

 ؟هستنددستاوردهاي برنامه مفيد  آيا كاركنان فني و اداري براي دستيابي به •
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  امكانات

 

  ست؟كالسها براي دستيابي به دستاوردهاي برنامه كافيتعداد آيا  •

 ست؟سباتي و كامپيوتري براي دستيابي به دستاوردهاي برنامه كافيآيا امكانات محا •

- ها و تجهيزات مرتبط با آنها براي دستيابي به دستاوردهاي برنامه كافي هآيا آزمايشگاهها و كارگا •

 ست؟

 ست؟ها و منابع مرتبط با آنها براي دستيابي به دستاوردهاي برنامه كافي آيا كتابخانه •

 ست؟ دستاوردهاي برنامه كافي ابع مالي براي دستيابي بهآيا من • منابع مالي

دستيابي دستاردهاي برنامه و تسهيل  آيا همكاريهايي كه دانشگاه و برنامه در آنها مشاركت دارند به • همكاريها

 كند؟ تحرك دانشجويان كمك مي

 اند از دانش و نگرش مناسب براي دستيابي به دهآيا دانشجوياني كه در برنامه نام نويسي كر • دانشجويان

  نظر برخوردارند؟  دستاوردهاي برنامه در زمان مورد 

دستاوردهاي برنامه در زمان مقرر را،   دورة تحصيلي دانشجويان، دستيابي به  به آيا نتايج مربوط  •

 كند؟ تضمين مي

ش
ي فرايند آموز

ارزياب
  

 

  يستگي هايشان مشغول شده اند؟هايي مرتبط با شا حرفه آموختگان به آيا دانش • آموختگان دانش

ييد أدستاوردهاي برنامه را ت  دستيابي به) آموختگان، كارفرمايان و غيره دانش(نفع اي ذيآيا طرفه •

 كنند؟ مي

فرايندهاي سازماني و 

 تصميم گيري

نامه دستاوردهاي بر  براي دستيابي بهسسه آموزشي و برنامهؤگيري م فرايند تصميم و سازمان آيا •

 مناسب است؟

نظام
ت

 مديري
  

 

   تضمين كيفيتنظام

 

دستاوردهاي   اندازه كافي براي اطمينان از دستيابي به  م تضمين كيفيت دانشگاه و برنامه بهنظاآيا  •

  ثر است؟ؤبرنامه م

آموختگان مورد تحليل قرارگرفته و  ه برنامه، نتايج كسب شده از دانشجويان و دانشآيا فرايند ارائ •

 كارگرفته شده است؟ هبراي بهبود برنامه ب

طور منظم  م مديريت بهنظاا و دستاوردها، فرايندهاي آموزش و منابع و همكاريها و هآيا نيازها، هدف •

 و ادواري بازبيني شده است؟

  

پس از . هندد انجام مي دار هر كشور سسات صالحيتؤ مراارزيابي و ارزشيابي بيروني : ارزيابي بيروني

و ) ارزيابي  خود(همراه گزارش تفصيلي ارزيابي دروني   عالي، بهسسه آموزشؤارسال تقاضاي م

گزارش خودارزيابي بايد به . شود سسه ارزشيابي فرايند ارزشيابي بيروني آغاز ميؤم  مستندات الزم، به

  ].10 و 9 و 8[ پاسخ داده باشد 3االت جدول ؤهمة س

زارش خودارزيابي دانشگاه را بررسي و گشود ميسسه ارزشيابي ابتدا گروه ارزشيابي تشكيل ؤدر م

اين گروه حداقل شامل دو عضو است كه هم تجربه و هم تخصص مورد نظر را نمايندگي . كند مي

. اي شاغل است حداقل يكي از اعضاي گروه ارزشيابي دانشگاهي و يك نفر نيز مهندس حرفه. ندنك مي

ين بد. مقدار كافي آموزش ديده باشند   فرايند ارزشيابي بهاجرايهمة اعضاي اين گروه بايد براي 

يك از اعضاي گروه  هر. نندكهاي كوتاه مدت آموزشي را برگزار  سسات ارزشيابي بايد دورهؤمنظور، م

شود،  هاي آن توسط گروه بررسي مي سسه آموزشي را كه برنامهؤارزشيابي بايد نداشتن تضاد منافع با م

 .زيع مدارك ارزشيابي دريافت شوديديه بايد قبل از تويأاين ت. نندكاعالم 



       16   مهندسي  نهضت جهاني ارزشيابي آموزش

 :گيرد اقدامات صورت مياين كشد،  درازا مي  دو روز بهدر مرحلة بعد و طي بازديدي كه معموالً

در صنعت و [آموختگان، كار فرمايان يان، دانش، كاركنان، دانشجواندامالقات با رياست گروه، است

 بررسي ،)كتابخانه، آزمايشگاهها و غيره(ات  بازديد از امكان،]اي مرتبطنمايندگان انجمنهاي حرفه

  .ها و ديگر فعاليتهاي ارزشگذاري شده دانشجويان پروژه

دانشگاه ارسال   اين گزارش به. كنند پس از بازديد، گزارش ارزشيابي را تهيه مياعضاي گروه 

يابي با گروه ارزش. ندكشود تا دانشگاه ضمن بررسي آن، برداشتهاي نادرست احتمالي را مشخص  مي

همراه    ارزشيابي برنامه بهبارهدر نظر گرفتن پاسخ دانشگاه گزارش را بازنگري و نظر خود را در 

 يك شوراي عالي در را ارزشيابي بارهتصميم نهايي در . كند  و يا شروط احتمالي تدوين ميهاپيشنهاد

رايط آن به طور وضوح اين تصميم، كه در آن نتيجه ارزشيابي و ش. دكنسسه ارزشيابي اتخاذ ميؤم

  ]. 10  و9، 8[شود  دانشگاه ارسال ميبراي،  استشرح داده شده

  

االت مطرح شده در جدول ؤه شده و مستندات مربوط به هر يك از سهاي ارائپاسخ: ها ارزشيابي برنامه

  براي ثبت نتيجه قضاوت. شود  آنها تعيين مي به توسط گروه ارزيابي بررسي و ميزان دستيابي1

قابل (شود  كارگرفته مي اي به هر يك از نيازهاي برنامه، مقياسي سه درجه   ميزان دستيابي بهباره در

  )قبول، قابل قبول مشروط و غير قابل قبول

 اند؛ طوركامل اقناع شده  شود كه به كارگرفته مي  نيازهايي بهبارهقابل قبول در  •

 اند، ولي بهطور كامل اقناع نشده  بهرود كه مي كار  نيازهايي بهخصوصقابل قبول مشروط در  •

اين مدت بايد كمتر از نصف طول (رسد كه در يك زمان معقول قابل اصالح باشند  نظر مي 

  ؛)دت يك ارزشيابي كامل باشدم

در زمان رسد  نظر مي  رود كه برآورده نشده و به كار مي  نيازهايي بهخصوصغيرقابل قبول در  •

  .معقول قابل اصالح نيستند

 نتيجه بارهبراي قضاوت در . هاي آن است زشيابي يك برنامه آموزشي تابعي از اقناع تك تك نيازار

مجموعة نيازهاي در نظر    ميزان دستيابي برنامه بهخصوصارزشيابي برنامه يا ثبت نتيجه قضاوت در 

يابي ارزشيابي بدون شرط، ارزش(شود  كارگرفته مي  اي به گرفته شده، مقياسي حداقل سه درجه

  .)مشروط و ارزشيابي نشده

اي اهدا  برنامه  ، به] احتمالي براي بهبود برنامههمراه با پيشنهادهاي[ارزشيابي بدون شرط  •

در اين حالت گواهي .  همة نيازهاي آن در حد قابل قبول باشدبارهشود كه قضاوت در  مي

 شود؛ اعطا مي)  سال6حداكثر (كامل ارزشيابي براي يك دوره 
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، زماني ]همراه با فهرستي از كاستيها و مدت زماني كه بايد اقناع شوند[ي مشروط ارزشياب •

.  باشدصورت قابل قبول مشروط   يك يا تعدادي از نيازها بهبارهشود كه قضاوت در  اعطا مي

تري داده و در انتهاي اين  شوند براي مدت كوتاه هايي كه ارزشيابي مشروط مي گواهي برنامه

  ؛شود  بازبيني مياي اطمينان از اقناع شروطنامه برمدت، بر

در .  وجود نداشته باشديك از دو حالت مذكور كه هيچارزشيابي نشده معرف حالتي است  •

  ]. 10  و9، 8، 6[تواند مردود شدن ارزشيابي را تجويز كند  چنين شرايطي گروه ارزيابي مي

  

  يي و آفريقاييآسياارزشيابي در كشورهاي . 3. 2

هاي آموزش مهندسي در كشورهاي  ميان كشورهاي آسيايي و آفريقايي، ساختار ارزشيابي برنامهاز 

بررسي ، خالصهژاپن، مالزي، تركيه، پاكستان، امارات متحده عربي و آفريقاي جنوبي و مصر به طور 

 .شده است

  

  ژاپنكشور 

اين شورا در سال . ي است نهاد مسئول ارزشياب1در اين كشور شوراي ارزشيابي آموزش مهندسي ژاپن

ه شده توسط مراكز ئهاي آموزش مهندسي ارا المللي برنامه ارزي بين  و با هدف اطمينان از هم1999

 مالكهاي ا كسب همكاريهاي دانشگاه و صنعت و برقراري ارزشيابي ب از طريقآموزش عالي ژاپن

هندسي و تربيت مهندسان  آموزش مي ارتقااز طريقتوسعة جامعه و صنعت   استاندارد و كمك به

  ].11 و 1 [. تشكيل شدالمللي بين

هاي  ها و برنامه نمايندگي از انجمنهاي عضو، رشته اين شورا سازمان مستقلي است كه به

هدف اين . انجمنهاي عضو در هيئت مديره شورا عضويت دارند. دانشگاهي مهندسي را زير نظر دارد

ها   ارزيابي برنامهيارجااين هدف با . سسه آموزشيؤنه خود مهاي مهندسي است،  نهاد ارزشيابي برنامه

 و شرايط آن براي احراز ارزشيابي را كنندميطور مجزا بررسي  ارزيابان هر برنامه را به. آيدبه دست مي

  :دهد  فعاليتهاي زير را انجام ميياد شدهاهداف   شوراي ارزشيابي براي دستيابي به. سنجند مي

هاي آموزش  ها و ارزشيابيها و تبليغ برنامهيزشيابي و روندهاي هدايت بررسايجاد مالكهاي ار •

   ؛مهندسي ارزشيابي شده دانشگاههاي مختلف

 ؛هاي آموزش مهندسي آموزش ارزيابها براي بررسي برنامه •

____________________________________________________________________ 
 

1. Japan Accreditation Board for Engineering Education (JABEE), www.jabee.org 
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هاي   بررسي برنامه برايانتخاب، مديريت و هماهنگي سازمانهاي همكار در زمينة ارزشيابي •

 ؛آموزش مهندسي

 ؛هاي آموزش مهندسي  ارزشيابي برنامهارهب در ها پيشنهادضهرع بررسيها و  دادنجامان •

هاي آموزش  برقراري و هماهنگي مشاركت دانشگاه و صنعت در ارزشيابي و بررسي برنامه •

 ؛مهندسي

 ؛هاي آموزش مهندسي  بررسي و ارزشيابي برنامهخصوص آگاهي عمومي در يارتقا •

 بررسيها و ارزشيابي  بارهالمللي و تبادل اطالعات در ينافزايش شناساييهاي متقابل ب •

 ؛هاي آموزش مهندسي برنامه

 .اهداف شورا  ساير فعاليتهاي ضروري براي دستيابي به •

 بارهگيري نهايي در  كميسيون ارزشيابي شوراي ارزشيابي آموزش مهندسي ژاپن مسئول تصميم

 از  آن دستهيهايارزياب   به  مسئول بررسي اعتراضطور قانوني هيئت مديره شورا نيز به. ارزشيابيهاست

شوراي ارزشيابي آموزش . است نشده ارزشيابي كسب  به موفق  آنها برنامه كه است عاليآموزش سساتؤم

 ].11 و 1[عضويت پيمان واشنگتن درآمده است   ميالدي به2005مهندسي ژاپن از سال 

  

 تركيهكشور 

 2001در سال .  است1)مودك(ركيه شوراي قضاوت مهندسي تكشور مسئول ارزشيابي مهندسي در 

اي  هاي مهندسي دانشگاههاي دولتي و خصوصي در تركيه و جمهوري تركيه ساي دانشكدهؤشوراي ر

در . همراه آن يك گروه كاري براي ارزيابي آموزش مهندسي تشكيل شد سيس و بهأشمال قبرس ت

 و در ايجاد كندابي ملي براي آموزش مهندسي م ارزشينظا يك گرفت اين شورا تصميم 2002سال 

  ]. 12[تشكيل شد ) مودك(همين سال  شوراي قضاوت مهندسي 

هاي مهندسي   ارزشيابي برنامهاز طريقارتقا و تقويت آموزش مهندسي "هدف عمده اين شورا 

. است "همنظور پيشبرد رفاه جامع  مهندساني با تحصيالت بهتر و شايسته بهتربيت است كه نتيجه آن 

  :مشخصات عمومي شوراي قضاوت مهندسي تركيه به نحو زير است

  ؛سازماني مستقل و غير دولتي •

 ؛آنها  دهي به جاي رتبه  ها به ارزيابي برنامه •

 ؛درخواست ارزشيابي داوطلبانه •

   ؛ها خدمت داوطلبانه ارزيابهاي برنامه •

____________________________________________________________________ 
 

1. Engineering Evaluation Board (MUDEC), www.mudek.org.tr 
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 ؛)هدفها و دستاوردها مبتني بر(مالكهاي ارزشيابي منتشر شده  •

   .ارزشيابي براي حداكثر يك دوره شش ساله •

. شود سسة آموزشي آغاز ميؤ ماز سوي يعني ارزيابي دروني ؛فرايند ارزشيابي با خودارزيابي

 كنند و نتيجه را به سسه آموزشي بازديد ميؤارزيابي را بررسي و از م گروههاي ارزيابي گزارش خود

هاي شوراي قضاوت مهندسي افرادي شناخته شده از ارزياب. كنند مي ه ئشوراي قضاوت مهندسي ارا 

خدمات اين افراد داوطلبانه . هاي تخصصي هستند دانشگاهها و صنعت و داراي شايستگي در زمينه

برخي از پيشرفتهاي  .شوند  و با شركت در كارگاههاي آموزشي براي ارزيابي آماده ميشودارائه مي

 :ند ازااخير شوراي قضاوت مهندسي عبارت

سيس أ ت)ENAEE( شبكه اروپايي براي ارزشيابي آموزش مهندسيدر رسمي يتعضو •

  ؛2006شده در سال 

 ؛2007يك انجمن و كسب موجوديت قانوني در سال   تبديل شدن به •

EUR-ACEدريافت عنوان  •
زشيابي آموزش مهندسي در سال  از شوراي اروپايي ار 1

 نوان را كسب كرده است؛ي كه اين ععنوان هفتمين نهاد اروپاي   به2009

 .2010  در سالعنوان عضو مشروط در پيمان واشنگتن  پذيرفته شدن به •

ها و  نامه برگزاري اولين مجمع عمومي براي تصويب آيين:ست ازدستور كار فعلي اين شورا عبارت

ين رسميت شناخته شدن توسط آموزش عالي دانشگاهي، كميسيون ارزيابي و تضم  به ،هاي انجمن رويه

هاي آموزش مهندسي  عنوان سازمان ملي ارزشيابي برنامه   به،كيفي و شوراي آموزش عالي تركيه

 ، از شوراي اروپايي ارزشيابي آموزش مهندسيEUR-ACE-Q عنوان ، كسب مجوز براي اهدايكشور

  سالزا. المللي غير اروپايي مانند ابت سسات ارزشيابي بينؤهاي متقابل با ساير م توافقنامهامضاي

هم ارزي " دانشگاه تركيه ارزشيابيهايي با عنوان 5 برنامه مهندسي از 45، تعداد 2006  سال تا1993

  ].12 و 1[دريافت كردند ) ابت( از سازمان ارزشيابي آمريكا "قابل توجه

  

  پاكستانكشور 

  كشوردر. هاي آموزش مهندسي است  مسئول ارزشيابي برنامه2در اين كشور نظام مهندسي پاكستان

شوند و بعد از اين مدت  هاي آموزشي جديد ابتدا براي يك سال ارزشيابي مي پاكستان تمام برنامه

____________________________________________________________________ 
 

1. European Accreditation 

2. Pakistan Engineering Council (PEC), www.pec.org.pk and 

http://www.pec.org.pk/regulation_enggedu.aspx 
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. گيرند تا از برطرف شدن كاستيهاي گزارش شده اطمينان حاصل شود  مورد بازديد قرار ميمجدداً

ه سال انجام و ارزيابي مجدد آن بعد از س د، بررسيشييد أطور كامل تپس از اينكه هر برنامه به

برنامة مهندسي يك تجربه آموزشي سازمان "طبق تعريف شوراي مهندسي پاكستان،  بر. شود مي

اي كه عمق  گونه هم پيوسته ديگر است، به  هاي آموزشي به يافته، متشكل از يك سري دروس يا بسته

كار بستن دانش مرتبط  برنامه بايد توانايي به. قابل قبولي از مطالب در درسهاي انتهايي آن فراهم شود

 بايد گسترش دهنده ،يك برنامه مهندسي همچنين. در فعاليتهاي عملي مهندسي را توسعه دهد

     ".اهداف آموزشي مورد انتظار در آموزش نوين باشد

 كيفيت آموزش ياين نهاد، برطبق قانون نظام مهندسي پاكستان، مقرراتي را براي تضمين ارتقا

  ]:   13[دهند  هاي زير را پوشش مي اين مقررات زمينه. است  دهمهندسي كشور، تدوين كر

عالي مهندسي و برقراري استانداردهايي سسات آموزشؤحداقل شرايط پذيرش در متعيين  •

  ؛دانشگاه  براي آزمونهاي ورود به

ارشناسي و تعيين حداقل ميزان دروس و كارآموزيها براي كسب شايستگيهاي الزم براي ك •

 لي مهندسي؛تحصيالت تكمي

 ؛ياد شدههاي   و طول دوره تحصيلي دورهحداقل محتواتعيين  •

سسات آموزش ؤ براي تدريس در دانشگاهها و مانداصالحيتها و تجربه مورد نياز استتعيين  •

 ؛عالي مهندسي

حداقل شرايط امتحانات و شرايط و طول مدت كارآموزيها براي اطمينان از شناسايي تعيين  •

 قانون نظام مهندسي؛  ا توجه بهب صالحيتهاي مهندسي

 .اي  الزم براي آزمون گيرندگان امتحانات مهندس حرفهياههصالحيتها و تجربتعيين  •

  هاي مهندسي، برقرار كردهها و دانشكدهالنه امتحانات را در تمام دانشگاه سانظاماين سازمان 

قوانين، هدايت طبق . نندك را دنبال مي) ترمي(م نيمسالي نظا دانشگاهها  از اگرچه برخي،است

حداقل يك دوره چهارسالة تحصيل . دهند انجام ميبررسيها را هيئتي از بررسي كنندگان خارجي

نظر گرفته شده  دانشگاهي براي گرفتن درجة كارشناسي در هر شاخه شناخته شده مهندسي در

 2010سال نظام مهندسي پاكستان در . ستا   مهندسي نيز مشخص شدهانداصالحيت است. است

  ].13 و 1[عنوان عضو مشروط پيمان واشنگتن شناخته شد به

  

 امارات متحده عربيكشور 

س الخيمه أابوظبي، دبي، شارجه، اجمان، ام القوين، ر( و از اتحاد هفت عضو 1971اين كشور در سال 

يز امارات وزارت آموزش مسئول همة سطوح دانشگاهي دولتي و نكشور در . تشكيل شد) و فوجيره
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 اين وزارتخانه گواهي بگيرند ازمدارس خصوصي در همة سطوح بايد . نظارت بر بخش خصوصي است

عالي و تحقيقات علمي  وزارت آموزش1كميسيون ارزشيابي دانشگاهي. هايشان ارزشيابي شود و برنامه

ين منظور تضم  به. هاي آموزشي در امارات متحده عربي است سسات و برنامهؤمسئول ارزشيابي م

المللي، كميسيون ارزشيابي دانشگاهي وزارت  عالي در سطح استانداردهاي بينكيفيت مراكز آموزش

سسات آموزش عالي و ارزشيابي ؤعالي و تحقيقات علمي يك برنامه صدور گواهينامه براي م آموزش

  ]. 14[ است ترتيب دادهبراي هر برنامه آموزشي دانشگاهي 

  هاي دانشگاهي امارات متحده عربي، هر برنامه المللي برنامه  بينبراي تضمين كيفيت و استاندارد

اساس بررسيهاي ارزشيابي استانداردهاي تدوين شده براي ارزشيابي و . شود طور مجزا ارزشيابي مي  به

.  استدادهانجام آن را سسه آموزشي ؤارزيابي داخلي برنامه است كه م   مدارك مربوط به،همچنين

 هم از طريق اسناد عرضه شده ،المللي برنامه را اي از خبرگان بين زشيابي و كميتهاعضاي كميسيون ار

 بررسيها، كميسيون بازديد و  دادنبعد از انجام. كنند سسه آموزشي، ارزيابي ميؤو هم بازديد از م

 كه عالي و تحقيقات علمي، نتيجه ارزشيابي به وزارت آموزشبارهالمللي پيشنهاد خود را در  كميته بين

عالي در امارات سسات مستقل آموزشؤم. كنند  ارزشيابي است، عرضه ميخصوصگير نهايي در  تصميم

ييديه ارزشيابي هر برنامه دانشگاهي را، كه قصد ارائه أمتحده عربي بايد قبل از ثبت نام دانشجويان ت

عالي بايد بعد از اتمام  شسسات آموزؤ ماز سويهاي ارائه شده  تمام برنامه. نندكرا دارند، دريافت  آن

دليل نوپا بودن و محدوديتهاي انجمنهاي مهندسي در امارات  به. ندكنمجوز ارزشيابي خود را تمديد 

هاي آموزش   از خدمات شركت ارزشيابي آمريكايي ابت براي ارزشيابي برنامه، اين كشورمتحده عربي

  ]. 14 و 1[دكنمهندسي خود استفاده مي

  

  مالزيكشور 

، درجات مهندسي ارائه شده توسط 3 از طريق نظام ارزشيابي مهندسي2مهندسان مالزيشوراي 

 تشكيل يك تيم ارزشيابي، اين امر با. ندكنسنجند و ارزشيابي مي عالي مالزي را ميسسات آموزشؤم

گروه ارزشيابي بايد داراي . شود ند، انجام ميك نظام ارزشيابي مهندسي منصوب ميراكه اعضايش 

. هاي مرتبط با برنامه مورد ارزشيابي، باشند اي در همان رشته يا رشته  سه عضو، با پيشينهحداقل

گروه . عالي و يكي نيز از صنعت باشدسسه آموزشؤحداقل يكي از اعضاي اين گروه بايد از يك م

____________________________________________________________________ 
 

1.Commission for Academic Accreditation, www.mohesr.ae 

2. Board of Engineers Malaysia (BEM), www.bem.org.my 

3. Engineering Accreditation Council (EAC), 
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 با اعضاي هيئت علمي و دانشجويان گفتگو ورا مميزي  سسه بازديد و امكانات آنؤارزشيابي از م

  ]. 15[كند  مي

طول دوره اعتبار . دكنعرضه ميرا دو سطح ارزشيابي كامل و مشروط نظام ارزشيابي مهندسي مالزي 

در مواردي كه كاستيهاي محدودي در برنامه وجود داشته باشد، ارزشيابي . كامل پنج سال است

اقدامات اصالحي  برنامه بايد  درشود كه در طي اين مدت مدت حداكثر دو سال اعطا مي مشروط به

  .صورت گيردالزم براي رفع كاستيها 

عالي بايد از مقامات صالحيتدار مجوز سسه آموزشؤ، م قبل از راه اندازي هر برنامة آموزشي جديد

شوراي مهندسان . يديه از شوراي مهندسان مالزي استيأند كه اين مجوز مستلزم كسب تكاخذ 

  ].15 و 1 [ه استتن در آمدعضويت پيمان واشنگ  به2009مالزي در سال 

  

  آفريقاي جنوبيكشور 

 قانون حرفة مهندسي آفريقاي جنوبي، تشكيل ا، ب1 شوراي مهندسي آفريقاي جنوبي1990در سال 

د و تعيين كند كه آيا برنامة مهندسي عرضه دهانجام   سسات آموزشيؤشد تا فرايند ارزشيابي را در م

اساس دعوت و با همكاري  اين بازديدها بر. خته شود يا خيررسميت شنا  شورا بهاز سويتواند  شده مي

تواند آزمونهايي را، چه شفاهي و چه   مي،شورا همچنين. شوند كامل دانشگاهها و مراكز فني انجام مي

 آفريقاي جنوبي  كشوردر. ندكناجرا آنها را ند كه شورا يا دانشگاهها يا مراكز فني ك تهيه ،كتبي

ها  دو كميته دو سطح مجزاي برنامه. شوند يك دورة پنج ساله ارزشيابي ميمدارك دانشگاهي براي 

   ؛]16[كنند  هاي آموزشي مراكز فني را بررسي مي هاي آموزشي مراكز دانشگاهي و برنامه يعني برنامه

. ك.ر[ كنندگان پيمان واشنگتن، پيمان دوبلين و پيمان سيدني كشور آفريقاي جنوبي از امضا

هايي كه شوراي  ين معناست كه برنامهدعضويت در پيمان واشنگتن ب.  است]قالهبخش سوم همين م

 نهادهاي ارزشيابي ساير كشورهاي از سوي، استرسميت شناخته   به آنها رامهندسي آفريقاي جنوبي

  ].1[شوند  رسميت شناخته مي  امضا كننده پيمان نيز به

  

 مصركشور 

صورت بيست و    بهتژي بازنگري تحصيالت دانشگاهي را استرا2000وزارت آموزش عالي مصر در سال 

پروژه تضمين . هاي متنوع آموزش تدوين كرد اصالحات در زمينهدادن  انجام پنج پروژه مجزا براي

____________________________________________________________________ 
 

1. Engineering Council of South Africa (ECSA), www.ecsa.co.za 
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يي و اكيفيت، كار بهبود   يكي از شش پروژة داراي اولويت اين طرح است كه به1كيفيت و ارزشيابي

از آنجايي كه اين پروژه يكي از سنگ بناهاي سازندة . ردازدپ عالي در مصر ميمناسب بودن آموزش

 يك كميته ملي تشكيل شد 2001دهد، در سال  عالي مصر را تشكيل مياستراتژي اصالحات آموزش

هاي آموزشي دانشگاهي هموار  عالي و برنامهسسات آموزشؤتا راه را براي تضمين كيفيت و ارزشيابي م

  مدرك برنامه: مصر دو برنامه مختلف مهندسي وجود داردشور كدر شايان ذكر است كه . سازد

  ].     17 و 1[د كنن ارائه مي آنها راساله كارشناسي و مدرك برنامة دو ساله ديگري كه كالجهاي فنيپنج

 

 هاي جهاني  موافقتنامه .3

  انهايهاي دو يا چند جانبه و ايجاد پيم  امضاي موافقتنامهبرايدر دهة گذشته اقدامات متعددي 

 موافقتنامه شش تعداد كنونتا. المللي در زمينة ارزشيابي آموزش مهندسي صورت گرفته است نبي

اي مهندسي منعقد  و شايستگيهاي حرفه  كيفيت آموزشخصوصالمللي همكاريهاي متقابل در  بين

 كيفيت خصوص كيفيت آموزش دانشگاهي و نيمي ديگر در بارهشده است كه نيمي از آنها در 

 ].18 و 1[اي استاليتهاي حرفهفع

اي است كه   پيمانهاي واشنگتن، سيدني و دوبلين سه توافقنامة چند جانبه:هاي ارزشيابيموافقتنامه

امضا كنندگان . مسئول ارزشيابي كيفيت آموزش دانشگاهي مهندسي منعقد شده است سازمانهاي بين

ن در حرفة جايي سه گروه از شاغال رك و جابه افزايش تح براياند كه ها موافقت كرده اين توافقنامه

، كه داراي تواناييهاي مناسب )اي، فناوران مهندسي و كاردانهاي مهندسي مهندسان حرفه(مهندسي 

 ولي امضا كنندگان آنها ملزم است،عضويت در اين پيمانها داوطلبانه . نندكهستند، با يكديگر همكاري 

ها در حال  تعداد امضا كنندگان اين توافقنامه. ي هستندتوسعه و ترويج آموزش مناسب مهندس  به

هاي آنها كم و بيش  نامهها و آيين  ولي رويه،اين سه پيمان گرچه مستقل از هم هستند. افزايش است

  ].19 و 18 و 1[مشابه است 

ارزي   شناسايي همخصوصامضا رسيد و اولين اقدام در   به1989در سال  2پيمان واشنگتن •

 3اي حرفه هندسي مهاي چهارسالة آموزش  كيفيت دورهبارهابيهاي صورت گرفته در ارزشي بين

  .رودبه شمار مي

____________________________________________________________________ 
 

1. Quality Assurance and Accreditation Project (QAAP), www.qaap.net 

2. Washington Accord 
3. Professional Engineering 
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ارزي بين ارزشيابيهاي صورت   و هدف آن ايجاد همبسته شد 2001سال در   1پيمان سيدني •

 . است2هاي سه سالة فناوري مهندسي  كيفيت دورهخصوصگرفته در 

ارزي در ارزشيابيهاي اين پيمان براي ايجاد هم. ا رسيد به امض2002 در سال 3پيمان دوبلين •

 . است4هاي دو ساله كارداني مهندسي  كيفيت دورهخصوصصورت گرفته در 

استانداردهاي شايستگي   سه موافقتنامه ديگر به: اي هاي استاندارد شايستگي حرفه نامه موافقت

منعقد ين منظور د و بشخاص استخصوص اها در اين موافقتنامه. شودمربوط ميمهندسان شاغل 

رسد، توسط  ييد جهاني ميأاستانداردها مورد ت  است كه فردي كه در يكي از كشورهاي عضو بهشده 

  ].1[دشوييد أديگر امضا كنندگان پيمان نيز با حداقل ارزيابي ت

APECتوافقنامه مهندس  •
 آغاز 1999 و در سال استترين توافقنامه از اين دست  قديمي: 5

اين توافقنامه بين كشورهاي شوراي همكاريهاي اقتصادي آسيا و اقيانوسيه . ه استشد

)APEC (طبق اين توافقنامه، كساني كه در يكي از كشورهاي عضو بر. ايجاد شده است  

 ديگر از سويز استانداردهاي جهاني در حرفة خود شناخته شوند، يعنوان فردي حا  به

  .ندشوكشورهاي عضو نيز شناسايي مي

 امضا شده و بر استانداردهاي 2001كه در سال : EMF(6(توافقنامه تحرك مهندسان  •

 توانند به  با اين تفاوت كه همة كشورها مي، استوار استAPECشايستگي همانند توافقنامه 

 براياقداماتي . طرفهاي اين توافقنامه بيشتر نهادهاي مهندسي هستند. آن ملحق شوند 

 . در دست اجراستEMF و APECهمگرايي بين 

امضا رسيد و    به2003نامه در سال  اين توافق: ETF(7(توافقنامه تحرك فناوران مهندسي  •

امضا كنندگان توافق كردند كه روندي را براي شناسايي فناوران مهندسي يكديگر ايجاد 

 .نندك

____________________________________________________________________ 
 

1. Sydney Accord )اي مسئول ارزشيابي در كشورهاي انگلستان، استراليا، ايرلند، كانادا ، هنگ اين موافقتنامه بين نهاده

)كنگ، نيوزيلند و آفريقاي جنوبي منعقد شده است  

2. Engineering Technology 

3. Dublin Accord  )اين موافقتنامه بين نهادهاي ارزشيابي دورة سه سالة فناوري مهندسي چهار كشور كانادا، ايرلند، آفريقاي 

)اند آن پيوسته جنوبي و انگلستان امضا شد و سپس دو عضو جديد، يعني آمريكا و نيوزيلند نيز به  

4. Engineering Technician 
5. Asia-Pacific Economic Corporation Engineer Agreement 

6. Engineers Mobility Forum Agreement  

7. Engineering Technologist Mobility Forum Agreement 
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موزش همچنان كه گفته شد، سه پيمان واشنگتن، دوبلين و سيدني در ارتباط با ارزيابي آ

ساختار و . شده است پيمان واشنگتن در ادامه با دقت بيشتري بررسي ،از اين ميان. مهندسي هستند

 .هاي دو پيمان ديگر نيز كم و بيش مشابه پيمان واشنگتن تهيه شده است نامهآيين

  

 پيمان واشنگتن

هاي   برنامهارزي  شناسايي همبراياين پيمان .  شدمنعقد ميالدي 1989پيمان واشنگتن در سال 

اي  نامهقپيمان واشنگتن تواف. اي منعقد شده است حرفه ارزشيابي شده آموزش كارشناسي مهندسي

 در فقطاين پيمان .  در كشورهاي امضا كننده پيمان است ها بين نهادهاي مسئول ارزشيابي برنامه

رداني دو ساله يا هاي كارشناسي سه ساله، كا هاي كارشناسي چهارساله است و برنامه مورد برنامه

 ].  20و 1[شود  هاي كارشناسي ارشد يا دكتري را شامل نمي برنامه

 هاي اعطاي ارزشيابي به دنبال بررسي فرايندها، مالكها و رويه امضا كنندگان اين پيمان به

ه، در نتيج. اند ييد كردهأارزي قابل توجه بين آنها را ت هاي آموزش مهندسي يكديگر، تشابه و هم برنامه 

اين گروه . استييد ديگر اعضا نيز أ ارزشيابي، مورد تخصوصتصميمات گرفته شده يك عضو در 

پيمان ]. 18[كنند  ارزشيابي را با يكديگر مبادله مي  هاي مربوط به طور مستمر اطالعات و يافته به

ده پيمان  ارزشيابيهاي صورت گرفته در محدوده جغرافيايي كشورهاي امضا كننباره در فقطواشنگتن 

ند كه نهادهاي مسئول صدور پروانة مهندس ك هريك از امضا كنندگان پيمان كوشش مي. صادق است

  .دكن  ترغيبارزي مدارك تحصيلي ديگر اعضاي پيمان قبول هم  اي در كشور مطبوع خود را به حرفه

اعضاي جديد . رد دا نيازراي مثبت همة اعضاي موجود پيمان پيمان واشنگتن به  ورود اعضاي جديد به

هاي ارزشيابي در نظر  در طي اين مدت مالكها و رويه. نندكبايد يك دورة عضويت مشروط را طي 

  رامتقاضيان عضويت مشروط. شود نظر گرفته مي دقت زير   متقاضي و نحوة اعمال آنها، بهشدهگرفته 

دو سوم امضا كنندگان ي مثبت حداقل با رأعضويت مشروط . ندكنبايد دو عضو كنوني پيمان معرفي 

 .درسيمييد أ ت بهكنوني

  هاي مناسب اجراي بايسته پيمان را تضمين ها و رويه نامهاعضاي پيمان با تهيه و اعمال آيين

ي حداقل دو سوم اعضاي فعلي صورت أهاي جديد نيز با ر ها و رويه نامه تصويب آيين. نندك مي

نمايدگان امضا كنندگان پيمان تشكيل و در آن ضمن اي با حضور  هر دو سال يك بار جلسه. گيرد مي

عضويت دايم و   متقاضيان جديدخصوصها، در  ها و رويه نامهتغييرات و اصالحات الزم در آيين

كه هر يك از اعضاي پيمان هم ارزي  اين نكته الزم است يادآوري. شود مشروط تصميم گرفته مي

. كنند ييد ميأ، ت باشددهكري كه پيمان را امضا  از زمانفقطمدارك دانشگاهي يك عضو جديد را 

 ]. 18[شود  طور جداگانه توسط هر كشور بررسي مي   بهمدارك پيش از اين تاريخ معموالً
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اي مهندسي در كشورهاي امضا  هاي آموزش مهندسي زير بناي فعاليت حرفه ارزشيابي برنامه

د انتظار از يك دانش آموخته مهندسي  شايستگي مور12پيمان واشنگتن فهرست . كننده پيمان است

اي گونه آموزش مهندسي در كشورهاي عضو پيمان واشنگتن به). 4جدول (را منتشر كرده است 

بررسي اين . يابند   دست4تواناييهاي مندرج در جدول   آموختگان به شود كه دانش سامان داده مي

هاي ارزشيابي آموزش مهندسي در  اد نهاز سويمالكها شباهت زياد آن را با مالكهاي عرضه شده 

گرچه دامنة فعاليتهاي پيمان واشنگتن . دهد  نشان مي)2جدول (و اروپا ) 1جدول (مريكا آكشورهاي 

 با اين حال، كيفيت آموزش دانشگاهي، كه بخشي از ،دهد اي را پوشش نمي پروانة كار مهندس حرفه

  ].19[شود  توسط اين پيمان پوشش داده ميست، اينياز الزم براي كسب پروانة مهندس حرفه پيش

  

هاي آموزش كارشناسي مهندسي، در نظر گرفته شده توسط آموختگان برنامه  ويژگيهاي دانش:4جدول 

  ]19[پيمان واشنگتن 

كارگيري دانش رياضيات، علوم، مباني مهندسي و يك زمينه تخصصي مهندسي براي حل مشكالت پيچيده  به: دانش مهندسي .1

  ؛مهندسي

نتايج اساسي با استفاده   رسيدن به و تشخيص، ساماندهي، پژوهش در منابع و تحليل مشكالت پيچيده مهندسي: تحليل مسئله .2

  ؛از اصول اوليه رياضيات، علوم طبيعي و علوم مهندسي

يندها براي نيازي ها و فرالفهؤها، م ل پيچيده مهندسي و طراحي سيستمئحلها براي مسا  طراحي راه: حلها  توسعة راه/ طراحي .3

 ؛نظرگرفتن سالمت و ايمني جامعه و مالحظات فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي  خاص با در

ل پيچيده با استفاده از دانش متكي بر پژوهش و روشهاي پژوهشي شامل طراحي آزمايشها، ئ مسا   هدايت بررسي:پژوهش .4

 ؛نتايج معتبر  ها و تركيب اطالعات براي دستيابي به تحليل و تفسير داده

ابداع، انتخاب و كاربرد فنون، منابع و ابزارهاي مدرن مهندسي و فناوري اطالعات مناسب از جمله :  از ابزارهاي مدرناستفاده .5

 ؛بيني و مدلسازي براي فعاليتهاي پيچيده مهندسي با درك محدوديتها پيش

براي ارزيابي موضوعات اجتماعي، سالمت، ) دسيغير مهن(كارگيري استدالل حاصل از دانش تكميلي  به:  و جامعهمهندس .6

 ؛اي مهندسي ايمني، قانوني و فرهنگي و مسئوليتهاي مرتبط با فعاليتهاي حرفه

اي مهندسي در قالبهاي اجتماعي و زيست محيطي و نشان دادن آگاهي از  حلهاي حرفه درك نقش راه:  زيست و پايداريمحيط .7

 ؛توسعة پايدار و ضرورت آن

  ؛اي و هنجارهاي فعاليتهاي مهندسي اخالق و مسئوليتهاي حرفه  كاربرد اصول اخالقي و تعهد به: اخالقياصول  .8

 ؛اي رشته عنوان عضو يا سرپرست در گروههاي مختلف داراي زمينة بين  صورت فردي و به  ثر بهؤعملكرد م: گروهيكار فردي و  .9

 فعاليتهاي پيچيده مهندسي همچون توانايي درك و خصوصع در ثر با جامعه مهندسي و با كل اجتماؤارتباط م: ارتباطات. 10

 هاي شفاف؛ه و كسب راهنماييئثر و اراؤه شفاهي مئثر و اسناد طراحي، اراؤنگارش گزارشهاي م

 كار فردي يا خصوصكارگيري آنها در  نشان دادن دانش و درك اصول مهندسي و مديريت و به: ل ماليئ پروژه و مسامديريت. 11

 اي؛ رشته ها در يك محيط بين روژهعضو يا سرپرست يك گروه براي مديريت پ  وانن ع  به

 .يادگيري مستقل مداوم در قالب تغييرات گستردة فناوري تشخيص نياز و آمادگي و توانايي اشتغال به:  مداوميادگيري. 12
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صلي اين پيمان اعضاي ا.  ميالدي آغاز كرد1989پيمان واشنگتن كار خود را با شش عضو در سال 

  ]:18 و 1[نحو زير بوده است    به2010در پايان سال 

  )ابت( شوراي ارزيابي مهندسي و فناوري ،1989آمريكا، . 1

   مهندسان كانادا،1989، كانادا. 2

   نظام مهندسي بريتانيا،1989، انگلستان. 3

   مهندسان استراليا،1989استراليا، . 4

   مهندسان ايرلند،1989ايرلند، . 5

  اي نيوزيلند  مهندسان حرفهمؤسسه ،1989نيوزيلند، . 6

 كنگ  مهندسان هنگ، مؤسسه1995كنگ،  هنگ. 7

  نظام مهندسي آفريقاي جنوبي،1999آفريقاي جنوبي، . 8

  شوراي ارزشيابي آموزش مهندسي ژاپن،2005ژاپن، . 9

  مهندسان سنگاپور، مؤسسه2006سنگاپور، . 10

 آموزش مهندسي تايوان ، مؤسسه2007چين تايپه، . 11

  شوراي ارزشيابي آموزش مهندسي كره،2007كره جنوبي، . 12

  شوراي مهندسان مالزي،2009، مالزي. 13

  :ند ازا عضويت مشروط اين پيمان را داشته اند، عبارت2010نهادها و سازمانهايي كه در سال 

  رماتيكهاي مهندسي و انفو  آژانس ارزشيابي آلمان براي برنامه،آلمان. 1

  شوراي ملي ارزشيابي نظام سراسري هند براي آموزشهاي فنيهند،. 2

 نظام مهندسي پاكستان، پاكستان. 3

  انجمن روسي آموزش مهندسي،روسيه. 4

  مهندسان سريالنكامؤسسه ،سريالنكا. 5

  مودك،تركيه. 6

 .شناسندنمي رسميت  امضاكنندگان پيمان بهاز سوي اعضاي مشروط راهاي صورت گرفته يارزشياب

پيمان مناسب  طور بالقوه براي پيوستن به   اعضاي مشروط، بهاز سويالبته، روية ارزشيابي اعمال شده 

 روشهاي خود براي كسب عضويت يتشخيص داده شده است و اين اعضا در حال بازبيني و ارتقا

 و اعضاي هستند كشورهاي متعددي متقاضي پيوستن به پيمان ،در حال حاضر. مي پيمان هستنديدا

 ].18 و 1[سرعت در حال افزايش است   اصلي و مشروط آن به
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 گيريبحث و نتيجه .4

تدريج افزايش و با    بهههاي آموزش مهندسي از سالهاي پاياني قرن گذشت ارزشيابي برنامه  توجه به

ش يافت سرعت گستر  ، به)EC2000( ابت، در طليعه قرن جديد از سويه مالكهاي جديد ارزيابي ئارا

در طول دهة گذشته كشورهاي بسياري ارزشيابي را در دستوركار خود قرار داده و با ]. 20 و19، 2، 1[

مرور سازكار ارزشيابي در كشورهاي مختلف نشان . اندهاين امر مهم پرداخت سيس نهادهاي مستقل بهأت

.  دست اقدام استا درهشدن هرچه بيشتر ارزشيابي گيري جهاني براي همگرا دهد كه يك سمت مي

توان خالصه  نحو زير مي    هاي همگرايي و نقاط اشتراك ارزشيابي در كشورهاي مورد بررسي را به زمينه

 :كرد

 ؛  از دو بخش مجزاي ارزيابي دروني و بيروني، تشكيل يافته استفرايند ارزشيابي معموالً •

 ؛ددهانجام ميسسه آموزشي ؤ م را خودارزيابي دروني يا خودارزيابي •

 ؛هدد گروه ارزيابي نهاد ارزشيابي انجام ميراارزيابي بيروني  •

 سساتي غيردولتي هستند؛ؤطور معمول م سازمانهاي مسئول ارزشيابي به •

 ؛ بر كار داوطلبانه استوار استاًارزشيابي اين سازمانها عمدت •

 ؛اندارزيابان متخصصان رشته مربوط از دانشگاه و صنعت •

 هاي آموزشي متمركز است؛ ت برنامهكيفيارزشيابي بيشتر برتضمين  •

 ؛گيرد مالكهاي از پيش تعيين شده صورت مي  ارزشيابي با توجه به •

 ؛اي است حرفه بار اصلي فرايند ارزشيابي بر دوش انجمنهاي •

 هاي كسب شده دانشجويان است؛ يعني توانايي؛مبناي دستاوردهاي برنامه ارزشيابي بر •

  است؛ وابستهبيبرنامه در فاصله دو ارزشيابهبود  ييد مجدد ارزشيابي به أت •

  ؛هاي دو يا چند جانبه متعددي براي شناسايي متقابل ارزشيابيها امضا شده است توافقنامه •

 .رود پيش مي شدن به سمت جهاني سرعت به ها و سازكار ارزشيابي به مالكها، رويه •

 گرفته شده براي يك برنامه آموزش توان تشابه زيادي را در دستاوردهاي در نظر  مي،همين ترتيب  به

 ).4 و 2 و 1جدولهاي (مهندسي مشاهده كرد 

 براي . استروش پيشنهاد شده.  ارزشيابي مدرن كشورهاي آمريكاي شمالي است خاستگاه روش

. كارگرفته شده است  تعداد زيادي ازكشورها بهاز سويارزشيابي در آغاز قرن اخير، در فاصله چند سال 

 كنوني فرايند بولونيا ايعضا  از سويهاي آموزش مهندسي در اروپا،  ار ارزشيابي برنامههمگرايي سازك

 امضا كنندگان پيمانهاي واشنگتن، از سوياز يك سو و همگراييهاي مشابه در زمينه فرايند ارزشيابي 
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كنترل  واحد و هماهنگ براي نظاميك   عزم جهاني را براي دستيابي به از سوي ديگر،سيدني و دوبلين

جايي آنها در خارج از   تحرك و جا به هاي آموزش مهندسي و كمك به آموختگان برنامه كيفيت دانش

رسد كشورهايي كه در اين مقطع حساس از اين قافله عقب  نظر مي  به. دهد مرزهاي ملي نشان مي

  .نندكسادگي نتوانند اين كاستي را جبران  بيفتند، شايد در آينده به

شود،  صورتي كه در دنيا انجام مي  هاي آموزش مهندسي، به  ارزشيابي مستقل برنامهايرانكشور در 

، ايجاد 1388سيس انجمن آموزش مهندسي ايران در سال أدنبال ت  به. تاكنون رايج نبوده است

ين منظور، با دب. گرفت هاي آموزش مهندسي در دستوركار قرار  ارزشيابي برنامهبرايسازكاري ملي 

 اولين قدم 1389 آموزش مهندسي ايران در سال ارزشيابي) مؤسسه (سس سازمانؤت متشكيل هيئ

هاي آموزش مهندسي ايران در نظر  وظيفه اصلي اين سازمان ارزشيابي برنامه. در اين راه برداشته شد

هاي آموزش مهندسي كشور  جزئيات رويه در نظر گرفته شده براي ارزشيابي برنامه. گرفته شده است

  . ديگر تشريح شده است ين سازمان در دو مقالهتوسط ا

نيم، كبراي اينكه بتوانيم هرچه زودتر فاصله ايجاد شده با كشورهاي ديگر در اين زمينه را برطرف 

اين اهداف مستلزم همكاري جامعة دانشگاهي، انجمنهاي   رسيدن به. اقدامات چندي بايد انجام شود

 سطح دانشكده و دانشگاه تا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مهندسي و پشتيباني مسئوالن اجرايي از

  : اقدامات مذكور به قرار زير است.است

  ثبت رساندن سازمان ارزشيابي آموزش مهندسي ايران؛ به .1

 نفع؛ ساختاري مستقل و خودكفا براي سازمان ارزشيابي با مشاركت طرفهاي ذيايجاد .2

 هاي مورد نياز؛ ا و پرسشنامههها، دستورالعمل ها، رويه نامه  آيينتهيه .3

 ارزيابي دروني  دادنانجام   ضرورت ارزشيابي و ترغيب دانشگاهها بهخصوص رساني در اطالع .4

 هاي آموزشي؛ برنامه

 هاي ارزشيابي؛ آغاز رسمي ارزيابي بيروني و اعطاي گواهينامه .5

 شيابيها؛هاي دو يا چند جانبه براي شناسايي متقابل ارز اقدام براي امضاي توافقنامه .6

 ).از جمله پيمان واشنگتن(پيمانهاي جهاني در زمينه ارزشيابي   ريزي براي پيوستن به برنامه .7

هاي دو يا چند جانبه با ديگر  ويژه موفقيت در امضاي توافقنامه ، بهياد شدهاهداف   دستيابي به

هاي  ارها و رويههاي آموزش مهندسي مستلزم استفاده از سازك  ارزشيابي برنامهخصوصكشورها، در 

 . مورد توافق جهاني است كه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفت
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