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   ∗∗∗∗هاي آموزش مهندسي ايران فرايند ارزشيابي برنامه

  

  1 حسين معماريان

  

ين دب. حساب آورد  ن سه مقولة دانش، مهارت و نگرش بهااي مي توان ارتباط پيچيده اي را مي توانايي حرفه :چكيده

نش كافي از مباني علوم و منظور، يك برنامة آموزش مهندسي بايد بتواند دانش آموختگاني تربيت كند كه ضمن داشتن دا

ي اجتماعي، اقتصادي و امحتو  نگرش درستي بهنيز مهندسي، مهارت و توانايي در ارتباطات، كارگروهي و خود آموزي و 

هر برنامه آموزش مهندسي بايد عالوه بر اهداف  تعريف شده، . زيست محيطي مهندسي و آموزش مداوم داشته باشند

ميزان آمادگي دانش آموختگان  اين هدفها داشته باشد تا بتواند  يعني ميزان دستيابي به؛ا ارزيابي دستاوردهبراي نظامي

سابقه تعداد مراكز آموزشي و  در كشور ما، با وجود افزايش بي. خود را براي مواجهه با واقعيتهاي دنياي كار ارزيابي كند

 ؛هاي آموزشي و محصوالت آنها  مستقل برنامه يابيارز هاي درسي در طي دو دهه گذشته، توجه مشابهي بهتنوع برنامه

، برقراري 1388سيس انجمن آموزش مهندسي ايران در سال أدنبال ت  به. آموختگان صورت نگرفته استيعني دانش

 سازمان ارزشيابي ،خصوصدر همين . هاي آموزش مهندسي در دستوركار قرار گرفت سازكاري براي ارزشيابي برنامه

نظر اين سازمان متشكل از دو مرحلة ارزيابي دروني و بيروني  فرايند ارزشيابي مورد. ايران، شكل گرفتآموزش مهندسي 

ارزيابي . گيرد مي  نظرگرفتن مالكهاي از پيش تعيين شده صورت سسه آموزشي و با درؤارزيابي دروني توسط خود م. است

دستاوردهاي آموزش   گزارش ارزيابي دروني، ميزان دستيابي به   و با توجه بهمي دهد نيز سازمان ارزشيابي انجام را بيروني 

هاي آموزش   فرايند ارزشيابي برنامهيارمقاله حاضر سازكاري براي اجدر . سنجد مهندسي و بهبود كيفيت برنامه را مي

  .شود مهندسي ايران، شامل ارزيابيهاي دروني و بيروني، عرضه مي

  

بي دروني، ارزيابي بيروني، مالكهاي ارزشيابي، ارزشيابي، ارزيا :كليدي هاي واژه

  . ارزشيابي آموزش مهندسي ايران)مؤسسه(سازمان

____________________________________________________________________ 
 

  .مقاله حاضر بخشي از نتايج طرح پژوهشي است كه براي گروه علوم مهندسي فرهنگستان علوم انجام شده است ∗

  @ut.ac.ir memarian. استاد مهندسي زمين، دانشكده فني دانشگاه تهران، تهران، ايران .1

 

            )12/2/1390: دريافت مقاله(                                                                                   

                                                    ) 9/5/1390  :مقاله پذيرش (                                                                                                   

  



 34    هاي آموزش مهندسي ايران فرايند ارزشيابي برنامه

 مقدمه .1

هاي مختلف فعاليتهاي آموزش  در طليعه قرن جديد ميالدي بسياري از كشورهاي جهان زمينه

. نندكاده جديد آم يك عصر  دادند تا هر چه بهتر خود را براي ورود به مهندسي را مورد بازنگري قرار

 در يكي دو دهة گذشته نهضتي جهاني براي بازنگري آموزش مهندسي، ارزشيابي خصوص،در همين 

 تقريباً. صورت گرفتنتايج آن و ايجاد همگرايي بين ارزشيابيهاي صورت گرفته در كشورهاي مختلف 

شگاه عرضه آنچه دان(برداشتن تمركز از وروديهاي آموزش اصل مورد توافق  همة اين بررسيها در 

ين منظور، حداقل دب. بوده است) اند آنچه دانشجويان كسب كرده(خروجيها  و تمركز آن بر) كند مي

  .ده استشآموختة مهندسي تعيين  دستاوردهاي مورد انتظار از يك دانش

تشكيل شدند و ارزشيابي  مختلف كشورهاي در ارزشيابي سازمانهاي گذشته، دهة چند طي در

 اين از ترين سازمان معروف. 1شدعنوان ركني مهم در آموزش مهندسي شناسايي  ي بههاي آموزش برنامه

 مالكهاي 1997سال در ابت ].2 و1[ آمريكاست2)ابت(فناوري و مهندسي ارزشيابي شوراي دست

EC2000اين مالكها، كه به . آموزش مهندسي عرضه كرد ارزشيابي براي را جديدي
 معروف شده 3

كشور در ]. 7 و6، 5، 4، 3[ ارزشيابي در بسياري از كشورهاي ديگر قرار گرفته است، مبناي]1[است 

،  CEAB(4(هاي مهندسي توسط شوراي ارزشيابي مهندسي كانادا  كانادا ارزشيابي اغلب برنامه

  ]. 5[گيرد اي كانادا، صورت مي نظام مهندسان حرفه  وابسته به

هاي دور از تنوع زيادي برخوردار بوده  ايي از گذشتهعالي در كشورهاي مختلف اروپساختار آموزش

منظور همگرايي    اصالحات در آموزش عالي اين كشورها، بهصورت گرفتندر طليعه قرن اخير، . است

شكل گيري تر كردن آموزشهاي عرضه شده در دستوركار قرارگرفت و حاصل آن  بيشتر و رقابتي

عالي و طبق اين پيمان ساختار آموزش بر.  معروف شد5 بولونيانام فرايند اي است كه بعدها به توافقنامه

اين پيمان    كشور حوزه اروپا به40هم اكنون بيش از . ارزشيابي آن در كشورهاي اروپايي هماهنگ شد

ساختار و محتواي فعلي ارزشيابي آموزش مهندسي در اروپا كم و بيش از آمريكاي ]. 6[اند پيوسته

  .  استشمالي الگوبرداري شده

____________________________________________________________________ 
 

نهضت جهاني ارزشيابي "مشروح تاريخچه و سازكار ارزشيابي آموزش مهندسي در كشورهاي مختلف دنيا در مقاله ديگري به نام . 1

 . عرضه شده است"آموزش مهندسي

2. Accreditation Board of Engineering and Technology (ABET) 
3. Engineering Criteria 2000 

4. Canadian Engineering Accreditation Board (CEAB) 

5. Bologna Process 



                                                                                                   

  حسين معماريان                                                                                                             
                                                                                                           

 

35 

هاي  در دهه گذشته كشورهاي متعدد ديگري نيز از آسيا، آفريقا و اقيانوسيه ارزشيابي برنامه

 اقدامات متعددي نيز ،خصوصدر همين . آموزش مهندسي خود را با اتكا به نگرش تازه آغاز كردند

 ارزشيابي آموزش المللي در زمينة هاي دو يا چند جانبه و ايجاد پيمانهاي بين امضاي موافقتنامهبراي 

 است كه در سال 1ها پيمان واشنگتن موافقتنامه اين ترين مهم از يكي .است گرفته مهندسي صورت

  ارزي بين ارزشيابيهاي صورت گرفته  شناسايي همخصوصامضا رسيد و اولين اقدام در   به1989

كشور انگليسي زبان به  12تا اين تاريخ .  است هاي چهارسالة كارشناسي مهندسي  كيفيت دورهبارهدر 

  . از كشورها نيز عضو مشروط آن هستندچشمگيريو تعداد اند اين پيمان ملحق شده

 آموزش  هاي دنبال انتشار مالكهاي جديد براي ارزشيابي برنامه  همانگونه كه پيشتر ذكر شد، به

شتر سنجش در گذشته، بي. ، تعريف دانشگاهيان از يك آموزش موفق تغيير كرده است]1[مهندسي

دانشجو،   مثل سابقه تحصيلي و رتبه كنكور دانشجويان، نسبت استاد به[اي آموزش هكيفيت ورودي

 ولي در ، مورد نظر بود]تعداد كتابهاي كتابخانه، ميزان بودجه تحقيقاتي و كمكهاي دانشگاه و مانند آن

ارزشيابي . انشجويان استدستاوردها يا تواناييهاي كسب شده توسط د  روش جديد، ارزشيابي متكي به

 :كيد داردأهاي آموزشي بر اولويتهاي زير ت دستاورد محور برنامه

  ؛يادگيري و نه تدريس �

 ؛ و نه استاداندانشجويان �

 ؛ و دستاوردها و نه وروديها و تواناييهاي دانشگاهخروجيها �

 .دهيم نه آنچه داريم بلكه آنچه با آنها انجام مي �

 :در روش جديد بايد بتوانيم

نشان بدهيم كه مايليم دانشجويان چه بدانند و چه انجام  ا استفاده از واژگان قابل سنجشب �

  بدهند؛

 شده توسط دانشجويان را مشخص كنيم؛گيري تواناييهاي كسب   اندازهنحوة �

 بهبود فرايند ارزيابي زمينهدر  گيري كنيم و  برنامه تصميمي روش بهبود و ارتقاخصوصدر  �

 .بكوشيم

. هاي احتمالي آن است  يك برنامة آموزشي، شناسايي كمبودياقدامي براي ارتقانياز هر  پيش

اي آن بررسي ضوابط و مالكهايي است كه براي يك ه ارزيابي برنامه و تعيين كاستيبرايروشي كارآمد 

____________________________________________________________________ 
 

1. Washington Accord 
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ين منظور، هر برنامة آموزش مهندسي دب]. 2[آموزش استاندارد در سطح جهان پيشنهاد شده است 

اين هدفها داشته باشد تا    ارزيابي ميزان دستيابي بهبراي نظاميبر اهداف تعريف شده، بايد عالوه 

. روشدن با واقعيتهاي دنياي كار، ارزيابي كنده سطح آمادگي دانش آموختگان خود را براي روب بتواند

جاد شده المللي مختلفي براي ارزيابي آموزش مهندسي اي سسات و مراكز ملي و بينؤ در دنيا م،امروزه

ي آن ادهند كه محتو ي سامان مي ا گونه  هاي آموزشي خود را به است و دانشگاههاي معتبر برنامه

 در اغلب اين كشورها ارزيابي آموزشهاي دانشگاهي مهندسي به. دشوييد أتوسط يكي از اين مراكز ت

  . سسات مستقل محول شده استؤم

صورتي كه در دنيا برقرار است،   آموزش مهندسي بههاي  سنجي برنامهسفانه در كشور ما اعتبارأمت

سيس انجمن آموزش مهندسي ايران در أدنبال ت  خوشبختانه، به]. 8  و3[تاكنون رايج نبوده است 

در سالهاي اخير اقدامات چندي براي . طور جدي مورد توجه قرار گرفت   اين مسئله به1388سال 

از جمله اين اقدامات  كه دسي صورت گرفته استشناساندن اهميت پژوهش در زمينه آموزش مهن

  :توان موارد زير را نام برد مي

 فصلنامه آموزش مهندسي ايران توسط گروه علوم مهندسي فرهنگستان علوم جمهوري انتشار �

ي و كيفي آموزش علوم  كميهدف اين نشريه ارتقا.  تاكنون1378 از سال ايراناسالمي 

 در نشر پژوهشهاي مرتبط با ايعمدهن سالها اين نشريه نقش در طي اي. استمهندسي در ايران 

  .آموزش مهندسي در كشور و ديگر نقاط جهان داشته است

 انجمن آموزش مهندسي ايران با همكاري گروه علوم مهندسي فرهنگستان علوم سيسأت �

سيس اين انجمن پايگاهي براي بررسي وضعيت أبا ت. 1388 ايران در سال اسالميجمهوري 

 .   آن ايجاد شديي براي ارتقاياهه پيشنهادئوزش مهندسي در كشور و اراآم

 در 1387اولين كنفرانس آموزش مهندسي كشور در سال :  كنفرانس آموزش مهندسيبرگزاري �

 1390دومين كنفرانس آموزش مهندسي نيز در سال . دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار شد

 .شود در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي

 اقدامات انجمن اولين از .1390 سال در ايران مهندسي آموزش ارزشيابي )مؤسسه(سازمان سيسأت  �

سس سازمان مستقل ارزشيابي آموزش مهندسي كشور بوده ؤ تشكيل هيئت ممهندسي آموزش

 .هاي آموزش مهندسي ايران خواهد بود وظيفه اصلي اين سازمان ارزشيابي برنامه. است

اعتالي آموزش مهندسي صورت   كمك بهبراي كوششهاي ديگري نيز ياد شده،  برموارد عالوه �

 رگزاري همايشهاي ساليانه ارزيابي دروني كيفيت در نظام دانشگاهيب جمله آناز  كه گرفته است

و پنجمين دوره آن در مي كند برگزار  آنها را كه مركز ارزيابي كيفيت دانشگاه تهراناست 

   . ه فني دانشگاه تهران برگزار شد در دانشكد1390ارديبهشت 
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، ارزشيابي آموزش مهندسي از اولويت انجام شدهشود، در اغلب اقدامات   مي كه ديده همچنان

توان  س آن ميأهاي آموزشي منافع متعددي را در بر دارد كه در ر ارزشيابي برنامه. برخوردار بوده است

  :]4[به موارد زير اشاره كرد

ييدي بر اعتبار مدرك أب ارزشيابي توسط يك برنامه آموزشي مهر ت كسه،در دنيا امروز �

 است كه فرد  دهنده آن شدن از يك برنامه داراي ارزشيابي نشاندانش آموخته. دانشگاهي است

  .اي برخوردار است از سطح خاصي از تواناييها براي فعاليت حرفه

 و امحتو  در خصوص  و شدهدرستي تعريف   برنامه آموزشي به  موجب مي شود كه ارزشيابي �

ين ترتيب، ارزشيابي امكان رشد دايم برنامه و دب. دشو برنامه اطالعات الزم كسب گيري سمت

 .كند سسه آموزشي را فراهم ميؤم

صورتهاي مختلف از منافع دانشجويان، والدين، موسسة آموزشي و كارفرمايان حمايت   ارزشيابي به

شوند كه وقت با  ، متقاضيان تحصيل و والدين آنها مطمئن ميبا در نظر گرفتن ارزشيابي. كند مي

توانند  كنند؛ كارفرمايان نيز مي ارزش و هزينه زياد تحصيل دانشگاهي را در جاي صحيحي مصرف مي

اي قابلي تبديل خواهند شد؛  افراد حرفه  كنند به چنين فرض كنند كه كساني را كه استخدام مي

طور   به. گونه مهندسان اطمينان بيشتري خواهد داشت ده توسط اينه شئخدمات ارا  جامعه نيز به

سسه معتبر ديگر، ؤاي، مثل سازمان ارزشيابي آموزش مهندسي ايران يا يك م سسهؤكه م خالصه، وقتي

اي را  شده را احراز كرده است، در واقع گواهينامه رفته گنظر كند كه يك برنامه مالكهاي در ييد ميأت

 ).1جدول ( است مذكورنفع هاي ذي توجه و استفاده همة گروه   موردكند كه اعطا مي

  ].8[نفعاي ذيههاي آموزش مهندسي براي طرف  فوايد ارزشيابي برنامه:1جدول 

هاي داراي  كنندگان در كنكور سراسري برنامه دانشگاه و شركت  متقاضيان ورود به آموزان دانش •

اينكه يك برنامة   توجه به. رار خواهند دادارزشيابي را در اولويت انتخابهاي خود ق

آموزشي ارزشيابي قابل قبولي را كسب كرده، روشي براي اجتناب از كسب مدارك 

 .المللي است كم اعتبار در سطح ملي و بين

دانشجويان و  •

 آموختگان دانش

 به  يا كارفرماها  به خود تحصيلي سابقه معرفي براي ارزشيابي مدرك از آموختگان دانش

را نسبت  ين وسيله مزيتيدب و كنند مي استفاده تحصيل ادامه براي ديگر آموزشي مراكز 

 .آورند مي  دست به هستند، ارزشيابي فاقد هاي برنامه آموخته دانش كه متقاضياني  به
  توانند از ارزشيابي هاي تحصيالت تكميلي، مي ويژه برنامه  هاي آموزشي، به برنامه

 ،ترتيب  يندب. كنند استفاده متقاضيان  به پذيرش دادن براي جيحيتر معياري عنوان به

اي تراز اول جهان تسهيل هآموختگان مهندسي كشور در دانشگاه ادامة تحصيل دانش

 .دشو مي
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دنبال روشهايي براي اطمينان از گزينش صحيح متقاضيان    بهكارفرمايان معموالً كارفرمايان •

آموختگي متقاضي  دانش نظر گرفتن   تواند در ها مييكي از اين روش. استخدام هستند

تواند اين  البته، گرچه ارزشيابي يك برنامه نمي. از يك برنامه ارزشيابي شده باشد

اي موفق خواهند بود؛  حرفه آموختگان آن در كار تك دانش اطمينان را بدهد كه تك

از مهارتها و اي  آموختگان مجموعه دهد كه دانش با اين حال اين تضمين را مي

 ،ين ترتيبدب. اند تواناييها را كه در مالكهاي ارزشيابي منعكس است، كسب كرده

آموختگان مراكز آموزشي   ارزيابي دانش برايكار معياري مناسب براي صنعت و بازار

المللي   در سطح جهان بسياري از شركتهاي بين،امروزه. شود مختلف ايجاد مي

هاي ارزشيابي شده  آموختگان برنامه  از بين دانشكاركنان جديد خود را منحصراً

 . كنند انتخاب مي

ثر براي شناسايي مشكالت و كاستيهاي برنامه آموزشي و اقدام ؤابزاري م  دستيابي به دانشگاه •

 ايجاد رقابتي سازنده بين ،براي بهبود برنامه و گذر موفقيت آميز از فرايند ارزشيابي

هاي آموزشي مشترك با دانشگاههاي  نعقاد برنامه ا،مراكز آموزش مهندسي كشور

 .بندي آموزش مهندسي در جهان اي باالتر در رتبه معتبر دنيا و كسب مرتبه

عنوان مالكي  دولت نيز از ارزشيابي به  سسات وابسته بهؤدر بسياري از كشورها، م سازمانهاي دولتي •

 تواند به  ارزشيابي مياز سوي ديگر، كسب. كنند براي استخدام افراد استفاده مي

  ثر براي تخصيص اعتبارات از طرف دولت و بخش خصوصي بهؤعنوان معياري م 

 .رود كار  دانشگاه و برنامة آموزشي، به

سازمان مهندس  •

 اي حرفه

دنبال سازكارهايي هستند    بهاي معموالً سازمانهاي اعطا كننده مدرك مهندس حرفه

  .اي را انتخاب كنند  مهندس حرفهتوسط آن بتوانند واجدين شرايط كه 

ثر در اين ؤتواند يكي از معيارهاي م دانش آموختگي از يك برنامة ارزشيابي شده مي

 .زمينه باشد

  

در اين . شود ارزيابي آغاز مي دروني يا خود  هاي آموزش مهندسي با ارزيابي سازكار ارزشيابي برنامه

 نتايج را در كنند ومي را بررسي و ارزيابي سسه آموزشي برنامه مورد نظرؤ ماندامرحله است

دانشگاه پس از تكميل پرسشنامه و اطمينان . كنند شده، درج مي  ين منظور تهيهداي كه ب پرسشنامه

سازمان   از اينكه برنامة آموزشي از حداقل شرايط الزم برخوردار است، تقاضاي ارزيابي بيروني آن را به

 و براي مي كننددقت مطالعه  بان سازمان ارزشيابي پرسشنامه را بهارزيا. ندك ارزشيابي ارسال مي

نتيجه اين بازديد ممكن . دهند سسه آموزشي انجام ميؤييد مندرجات آن بازديدي از مأبررسي و ت

سسه آموزشي ؤم  ه فهرستي از كاستيها بهائ ساله يا ار6 يا 2ييد ارزشيابي برنامه براي يك دوره أاست ت

  ].9[دشوديگر فرايند ارزشيابي بيروني تكرار  مرتفع كردن آنها بارباشد تا پس از 
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طور  هاي آموزش مهندسي ايران، كه به در اين مقاله فرايند پيشنهاد شده براي ارزشيابي برنامه

، 4، 2[ده، عرضه شده است شويژه در آمريكاي شمالي تدوين   مبناي روش رايج در دنيا و به عمده بر

هاي آموزش مهندسي و نحوة ارزيابي دروني  منظور، ابتدا مالكهاي ارزشيابي برنامه  ناي  به]. 11 و10

و سپس فرايند ارزيابي بيروني، كه است ها تشريح شده  دستاورد برنامه براي تعيين ميزان حصول به

  . ه شده استئگيرد، ارا  ارزشيابي صورت مي)مؤسسه (توسط سازمان

  

  ش مهندسيهاي آموز ارزيابي دروني برنامه .2

ارزيابي دروني . شود  آموزشي با ارزيابي دروني آن توسط دانشگاه مربوط آغاز مي ارزشيابي يك برنامه

اين . ارزشيابي آموزش مهندسي ايران انجام شود) مؤسسه(گونة تجويز شده توسط سازمان  بايد به

مومي و يك مالك  مالك عهشتسسات مشابه در بسياري از كشورهاي ديگر ؤسازمان، همراستا با م

: ند ازااين مالكها عبارت. نظرگرفته است هاي آموزش مهندسي در اختصاصي را براي ارزيابي برنامه

دانشجويان، هدفها، دستاوردها، بهبود مداوم كيفيت، برنامة درسي، آموزشگران، امكانات، پشتيباني و 

حداقل شرايط بايد  ،دكنارزشيابي آن را  است اين سازمان الزماي كه  برنامه.  مالك ويژه برنامههباالخر

منظور عرضه يكنواخت و استاندارد    به. آن وجود داشته باشدرددر نظر گرفته شده براي اين مالكها 

اطالعات گردآوري شده در مرحله ارزيابي دروني در سطح ملي، سازمان ارزشيابي آموزش مهندسي 

سازي اطالعات مورد نياز  ه نوع، ميزان و نحوة مستنددر ادام. ه كرده استئاي را ارا ايران پرسشنامه

  ].11  و10، 9، 2 [ ارائه شده استپرسشنامه مورد بحث براي هر يك از مالكهاي ارزشيابي

  

  دانشجويان : 1مالك 

را دانشجويان  ، بتواند عملكرد دانشجويان را بسنجد به گونه اي تهيه شده باشد كه برنامة آموزشي بايد

با ارتباط  پيشرفت دانشجويان را، در ،دكناي راهنمايي مة درسي و آينده حرفه برناخصوصدر 

تمام الزامات  بهدانش آموختگي دستاوردهاي برنامه دنبال كند و دانشجويان را قادر سازد كه در زمان 

 آنها بارهمنظور مشخص كردن وضعيت دانشجويان اطالعات زير بايد در  به. برنامه دست يابند

  :دشوي و عرضه گردآور

همراه با جدول حاوي بيشينه، (نيازها و نحوة پذيرش دانشجويان برنامة آموزشي  چكيده پيش �

  ؛)كمينه و ميانگين معدل ديپلم دبيرستان و رتبه كنكور در پنج سال اخير

  طول تحصيل؛نحوة ارزيابي عملكرد دانشجويان و نحوة رصدكردن پيشرفت آنها در  �
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  ل تحصيلي؛ئنامة آموزشي و ديگر مسا برخصوصدانشجويان در   مشاوره بهه ئنحوة راهنمايي و ارا �

 نحوة مطابقت ،نحوة پذيرش دانشجويان ميهمان و انتقالي از ساير مراكز آموزشي و همچنين �

همراه با جدول حاوي (دادن و پذيرش دروسي كه در ديگر مراكز آموزشي گذرانده شده است 

  ؛) برنامة آموزشي در پنج سال اخيرآمار دانشجويان  انتقالي و ميهمان

آموخته تمام نيازهاي دريافت مدرك برنامه شرايط و چگونگي حصول اطمينان از اينكه هر دانش �

  ؛دست آورده است آموزشي را به

روند ثبت نام دانشجويان و فارغ التحصيلي دانش آموختگان برنامة آموزشي در پنج سال اخير  �

  ).آموختگان سالهاي اخير  نفر از دانش25عيت اشتغال حداكثر  دهنده وضانهمراه با جدول نش(

  

  هدفهاي برنامه آموزشي: 2مالك 

 آموختگان برنامه آموزشي به اي است كه مايليم دانش  توصيف تواناييهاي كاري و حرفه، در واقع1هدفها

زشي مكتوب،  آموزشي كه قرار است ارزيابي شود بايد حاوي هدفهاي آمو هر برنامه. آن دست يابند 

فرايندي مشخص، مطابقت يله سو   به، واحد آموزشي و مالكهاي ارزيابي باشد2موريتأهمخوان با م

 شود،اهداف برنامه آموزشي با نيازهاي طرفهاي درگير در آن را هر چند مدت يكبار تعيين و ثبت 

اهداف تعيين و   تيابي بهطور ادواري ميزان دس  هاي ارزيابي و قضاوت به همچنين، با استفاده از فرايند

 سنجش اهداف و برايها   فرايند شناسايي، گردآوري و آماده سازي داده3ارزيابي. شودثبت 

ها و شواهدي است كه در   نيز  فرايندي براي تفسير داده4قضاوت. آموزشي است  دستاوردهاي برنامة

اهداف و دستاوردهاي   ي بهمرحلة قضاوت ميزان دستيابدر . طي فرايند ارزيابي گردآوري شده است

  ؛2اطالعاتي كه در ارتباط با مالك . شودمشخص مياقدامات الزم براي بهبود برنامه  نيز برنامه و

  :د، عبارتند ازشو و عرضه گردآورييعني هدفها، بايد 

، دانشكده، گروه و برنامه موريت دانشگاهأ معرف م كهيك نسخه از هرگونه سند چاپ شده �

   ؛ باشدآموزشي

  اند؛  برنامه و محلي كه منتشر شدهفهرستي از هدفهاي آموزشي �

  ؤسسه آموزشي سازگار است؛موريت مأتوصيف اينكه چگونه هدفهاي آموزشي برنامه با م �

____________________________________________________________________ 
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  .؛نفع در برنامة آموزشياي ذيهتعيين طرف �

با نيازهاي  طور ادواري هدفهاي آموزشي برنامه بررسي و هماهنگي آن توصيف فرايندي كه به �

  .ش شودسنج نفع در برنامهذي هايطرف

هدفهاي   طور ادواري ميزان دستيابي به  بهاز طريق آن توصيف فرايندهاي ارزيابي و قضاوت كه  �

  ؛شودثبت سنجش و آموزشي برنامه 

 

  دستاوردهاي برنامه: 3مالك 

  رود تا دانشجويان بدانند و در زمان چيزي است كه انتظار مي  توصيف دقيق آن1دستاوردها

اين موارد شامل دانشها، مهارتها و نگرشهاي كسب شده . اشند آن را به كار برند قادر بآموختگيدانش

 يازده  به آموختگان آن هر برنامه مهندسي بايد نشان دهد كه دانش. دانشجويان در طول برنامه است

  :انددست يافتهدستاورد زير 

  مهندسي؛كارگيري دانشهاي رياضي، علوم و توانايي به. الف

   تحليل و تفسير داده ها؛،توانايي طراحي و اجراي آزمايشها و همچنين. ب

بينانه   با درنظر گرفتن واقع  رفع نيازهابراييا فرايند  توانايي طراحي يك سيستم، وسيله. پ

 محدوديتهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، اخالقي، تندرستي و ايمني؛

 ملكردهاي چندگانه؛توانايي كار در گروههاي داراي ع. ت

 توانايي شناسايي، ساماندهي و حل مشكالت مهندسي؛. ث

 اي و اخالقي؛ توانايي درك مسئوليتهاي حرفه. ج

  ثر؛ؤتوانايي ايجاد ارتباط م. چ

 جهاني، اقتصادي،  ثير راه حلهاي مهندسي در قالبأ درك تبرايكسب آموزشهاي الزم . ح

 زيست محيطي و اجتماعي؛

 اي؛ سب مداوم آموزش در طول كار حرفهدرك ضرورت ك. خ

 ل معاصر؛ئآگاهي از مسا. د

 . ضروري براي فعاليتهاي مهندسي وتوانايي استفاده از فناوريها، مهارتها و ابزارهاي مدرن. ذ

، و هر دستاورد اضافي ديگري ياد شده از دستاوردهاي پاية دستاوردهاي هر برنامه آموزشي عبارت

   اهدافجهتدستاوردهاي برنامه بايد در . گيردراي برنامه در نظر ميسسة آموزشي بؤاست كه م

____________________________________________________________________ 
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طور ادواري بررسي شده و نتايج آن   يك فرايند ارزيابي و قضاوت بهاشد و از طريق برنامة آموزشي ب

توان  نحو زير مي   به،اقداماتي كه براي عرضه اين مالك بايد صورت بگيرد. شناسايي و ثبت شود

  :خالصه كرد

  ؛ فرايند مورد استفاده براي تدوين و بازنگري دستاوردهاي برنامهحتشري �

 و هر مالك قابل كاربرد 3ك فهرستي از دستاوردهاي برنامه و توصيف اينكه چگونه با مال �

  ؛ دستاوردهاي برنامهساختنذكر محل مستند . شوند مرتبط ميديگر

   توسط دانش آموختگان آن؛ي كسب شدهچگونگي ارتباط هدفهاي آموزشي برنامه با دستاوردها �

به همراه جدول نشان دهنده نوع و (ه شده و دستاوردهاي برنامة آموزشي ئارتباط دروس ارا �

  ؛)شود ميزان دستاوردهاي برنامه كه توسط هر درس پوشش داده مي

  

   مداوم كيفيتيارتقا:  4مالك 

اين . ، نشان دهد استگرفته بهبود آن صورت جهتهر برنامة آموزشي بايد شواهد اقداماتي را كه در 

اقداماتي كه براي عرضة .  باشد3 و 2اقدامات بايد مبتني بر اطالعات موجود مثل نتايج مالكهاي 

  :ند ازا بايد صورت بگيرد عبارت4مالك 

 3و ) هدفها (2 از فرايندهاي مالك به دست آمدهتشريح اطالعات در دسترس مانند نتايج  �

 پيشرفت برنامه آموزشي در نظر گرفته بارهگيري در   تصميم برايكه معموالً) دستاوردها(

   مثال؛شود، با ذكر مي

تشريح اقدامات انجام شده براي پيشرفت برنامه آموزشي از زمان راه اندازي برنامه يا بازديد قبلي  �

  .ا و نتايج آنهارجبناي اقدامات صورت گرفته، زمان اهمراه تشريح علت يا م  گروه ارزشيابي به

  

  برنامة درسي: 5ك مال

سال  يك: ند ازاحداقل نيازهاي درسي يك برنامة كارشناسي آموزش مهندسي قابل ارزشيابي عبارت

همراه با فعاليتهاي عملي و آزمايشگاهي [آموزش رياضيات و علوم پايه متناسب با رشته تحصيلي 

تناسب با رشته سال و نيم دروس مهندسي شامل علوم مهندسي و طراحي مهندسي م  يك،]الزم

   با اهداف برنامه و همجهتسال آموزش عمومي كه مكمل بخش تكنيكي برنامه درسي   نيم،تحصيلي
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  :ند ازا عبارت5اطالعات مورد نياز براي ارزيابي مالك . سسه آموزشي استؤم

اي يا تحصيالت تكميلي توسط برنامه و  توصيف نحوة آماده سازي دانشجويان براي كارحرفه �

 هاي آموزشي و دستاوردهاي برنامه؛نحوة سازگاري برنامه آموزشي با هدفتشريح 

 آمده 5اي كه در مالك  گونه  اينكه حداقل ساعات و نحوة توزيع واحدها، به يد ؤه شواهدي مئارا �

به همراه جدول حاوي نحوة توزيع دروس عمومي، پايه، اصلي و (مين شده است أاست، ت

  ؛)ه برنامهئنامه و جدول نحوة اراتخصصي بر

 نحوة تكوين آن ، همچنين وتشريح فعاليت اصلي در زمينة طراحي مهندسي در برنامه آموزشي �

مبناي دانش و مهارتهاي كسب شده در دروس پيشين و اينكه چگونه استانداردهاي مهندسي  بر

  ؛شوند بينانه در اين تجربه در نظرگرفته مي  مناسب و محدوديتهاي واقع

 كلي و هدفهاي برنامة زان مطالب و زمان تدريس مجموعه دروس با هدفهاياثبات سازگاري مي �

  ؛آموزشي و دستاوردهاي آن 

مين نيازهاي أتبراي كه ) كارآموزي( همراه با كار  تشريح ضوابط تعيين شده براي هر نوع آموزش �

  امه آموزشي در نظر گرفته شده است؛برن

 اطمينان از موفقيتهاي برنامه خصوصن را در تواند ارزيابا ه هرگونه مطلب اضافي كه ميئارا �

  د؛نكآموزشي ياري 

نيازهاي دروس برنامه آموزشي را نشان  نيازها و هم كه ساختار پيش) چارت( يك نمودار پيوست �

 ؛دهد

ه ئنحوة ارا. دشوه ئپيوست پرسشنامه بايد سرفصلهاي درسهاي علوم پايه، اصلي و تخصصي ارا  به �

 .١ و بيش از دو صفحه براي هر درس نباشداشداخت بسرفصلهاي دروس بايد يكنو

  

  آموزشگران: 6مالك 

از آنان نيز  و باشدرو، تعداد آموزشگران بايد كافي  از اين.  قلب هر برنامة آموزشي هستنداندااست

تعداد مدرسان . هاي برنامة آموزشي را پوشش دهد برخوردار باشند، كه تمام زمينهالزم تواناييهايي 

____________________________________________________________________ 
 

 ، درسنس، عنوان درس؛ انتخابي يا اجباري بودنام گروه آموزشي، شماره در:  اطالعات باشد اينهر سرفصل بايد حداقل شامل .1

 موضوعات ، دستاوردهاي فراگيري درس، كتاب يا كتابهاي درسي يا مراجع مورد نياز ديگر، توصيف سرفصلهاي درس،پيش نيازها

رخواستي أمين نيازهاي د سهم درس در ت، برنامه كالس يا آزمايشگاه ازجمله تعداد جلسات هفتگي و مدت هر يك،پوشش داده شده

 اسامي فرد يا افرادي كه كار تكميل برگه را بر ،)تواناييهاي كسب شده توسط دانشجويان(ارتباط درس با دستاوردهاي برنامه ، 5مالك 

 .اند و زمان تهيه آنعهده داشته
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اي باشد كه عالوه بر آموزش و راهنمايي دانشجويان، فرصت كافي براي پژوهش،  گونه  بايد بهتمام وقت

. اي و ارتباط با صنعت را داشته باشند شركت در فعاليتهاي اجرايي، توسعه تواناييهاي تخصصي و حرفه

. دشوپذير  اي باشد كه فعاليتهاي فوق امكان گونه  بايد بهانداهمين ترتيب، ميزان تدريس است  به

، قدرت كافي براي هدايت صحيح برنامه اشندآموزشگران برنامه بايد از تواناييهاي مناسبي برخوردار ب

 ي ارتقا، برنامه و همچنينباره ارزيابي و قضاوت در برايو بتوانند فرايندهايي را باشند آموزشي داشته 

  . كاربندند  ه و بندمداوم برنامه و اهداف و دستاوردهاي آموزشي آن توسعه ده

تواناييهاي كلي اعضاي هيئت علمي توسط عواملي چون ميزان تحصيالت، ارتباط رشتة تحصيلي، 

 توسط انتشارات علمي سنجيده كه معموالً[تجربة آموزشي، مرتبة دانشگاهي، سطح تحقيقات 

هاي   برنامهثر، اشتياق براي توسعهؤ قدرت برقراري ارتباط م،اي ، تجربة كار مهندسي و حرفه]شود مي

. شود  ارزيابي مي1اي اي و كسب مدرك مهندس حرفه كارآمدتر، عضويت در انجمنهاي علمي و حرفه

  :توان خالصه كرد نحو زير مي  بايد گردآوري و عرضه شوند، به برنامه اندااست با ارتباط در كه را اطالعاتي

  احد آموزشي؛هاي مديريتي وي و وتعيين مسئول راهبري برنامه و توصيف مسئوليت �

مثل رئيس (توصيف نقش ديگران .  در طراحي، بازبيني و ارزيابي دروسانداتشريح نقش است �

كارگرفته شده براي تعيين يكنواختي و كيفيت  توصيف فرايند به. هادر اين زمينه) دانشكده

  ؛دروس تدريس شده

حاوي [رنامه آموزشي درگير در بانداتشريح تركيب، تعداد، مرتبه، تجربه و ميزان فعاليت است �

همراه درصد تخصيص داده شده  وقت، به  وقت و پاره  تماماندا دهنده باركاري استانجداول نش

 جدول حاوي مشخصات آموزشي و پژوهشي ،فعاليتهاي اداري و همچنين تدريس، پژوهش و  به

شي و مدرسان شامل نام، مرتبة دانشگاهي، نوع استخدام، مدرك تحصيلي و سابقه تجربة آموز

  ؛]اي حرفه

 و اينكه چگونه همة قسمتهاي برنامه آموزشي را پوشش انداتوصيف گستره تواناييهاي است �

  ؛دهند مي

____________________________________________________________________ 
 

  القمهندسان رسمي داراي پروانه اط  اصطالحي است كه به )PE )Professional Engineer اي يامهندس حرفه .1

اي فردي است كه از ميزان مناسبي از دانش و تجربه در حرفة  مهندس حرفه": نحو زير تعريف شده است  شود و در كشور ما بهمي

مهندس . اي او در حوزة تخصصي و نيازهاي جامعه به روز و معتقد به توسعة پايدار باشدهاي حرفه خود برخوردار و آگاهي و دانسته

اي، اجتماعي، اخالقي و غيره  با اقتصاد، مديريت و اصول تجارت آشنايي داشته و داراي احساس مسئوليت حرفه بايد،اي همچنين حرفه

 ."باشد
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  ووقت  پاره  وقت به دانشجو، نسبت اعضاي تمام  آمار تعداد و مرتبه آموزشگران، نسبت استاد به �

يي، فعاليتهاي  براي مشاوره دانشجواندا توصيف ميزان و كيفيت وقت گذاري است،همچنين

  ؛اي خودشان اداري و پيشرفتهاي حرفه

. شود به باال، آورده مي  برنامه، از مربياندافشرده است) رزومه(پيوست، مشخصات فردي   به �

   ؛١ صفحه باشد2ها بايد يكنواخت و طول آن براي هر نفر كمتر از  ساختار رزومه

هاي موجود براي  وصيف برنامه ت و نيز اعضاي هيئت علمييتشريح چگونگي ترفيع و ارتقا �

  .اي استادان  علمي، آموزشي و حرفهپيشرفت

  

  امكانات. 7مالك 

كالسهاي درس، آزمايشگاهها و تجهيزات مرتبط با آنها بايد متناسب با اهداف برنامه آموزشي و 

اط اي باشند كه ارتب گونه  امكانات و تجهيزات بايد به. دباشمحيطي مناسب براي آموزش و فراگيري 

برنامه بايد فرصت فراگيري در . دشو تخصصي ترغيب ي و دانشجويان تسهيل و فعاليتهااندابين است

امكانات مناسب براي كسب . باشدكاربردهاي ابزارهاي مهندسي مدرن براي دانشجويان فراهم 

 اطالعات و محاسبات بايد در دسترس باشد تا فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان  و استادان و اهداف

 بايد گردآوري كرد 7ك رئوس اطالعاتي كه در ارتباط با مال. دشوآموزشي برنامه و دانشگاه برآورده 

 :عبارت است از

آموزشي و تناسب آنها با اهداف آموزشي و دستاردهاي برنامه   تشريح فشرده امكانات برنامة �

  ؛) آزمايشگاهها ودفاتر كار، بخش اداري، كالسهاي درس(

 اي مورد استفاده براي آموزش؛ نهافزاري و نرم افزاري راياتشريح منابع سخت  �

دستاوردهاي برنامه و   توصيف هرگونه محدوديتي كه بر توانايي دانشجويان در رسيدن به �

 گذارد؛ أثير مي تانادت تدريس و فعاليتهاي علمي اس،همچنين

 يزان مناسب بودن آنها؛ايشگاهي و مريزي، استفاده و نگهداري از تجهيزات آزم شرح فرايند برنامه �

____________________________________________________________________ 
 

سسه آموزشي و زمان ؤ مدارك همراه با رشته تحصيلي، م،نام و مرتبه دانشگاهي:  اطالعات باشد اينهر رزومه بايد حداقل شامل. 1

 تجارب مرتبط ، مرتبه دانشگاهييكار و تاريخ ارتقا سسه آموزشي شامل تاريخ آغاز بهؤم سالهاي خدمت در اين ،التحصيلي فارغ

 ،اي كسب شده است اي كه مدرك مهندس حرفه  زمينه، مشاوره، پروانه اختراع و غيره،)مثل تدريس، فعاليت در صنعت(ديگر 

اي   فعاليتهاي دانشگاهي و حرفه،فتخارات و جوايز ا،اي و علمي  فهرست عضويت در جوامع حرفه،انتشارات اصلي در پنج سال اخير

  . درصد زمان فعاليت در برنامه وپژوهش و فعاليتهاي علمي   درصد زمان اختصاص يافته به،در پنج سال اخير
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افزار، سخت افزار و شبكه و  معرفي تعداد كاركنان موجود براي نصب، نگهداري و ساماندهي نرم �

 ؛شده توسط اين كاركنان هاي آموزشي طي ميزان تحصيالت و دوره

معرفي تعداد كاركنان موجود براي نصب، نگهداري و استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي و ميزان  �

فهرستي از تجهيزات اصلي [هاي آموزشي طي شده توسط اين كاركنان  و دورهتحصيالت 

 .]شود پيوست آورده مي  آموزشي و آزمايشگاهي مورد استفاده برنامه آموزشي به

 

  پشتيباني. 8مالك 

نحو  براي تضمين كيفيت و كميت برنامه حمايت دانشگاه، منابع مالي الزم و مديريت سازنده بايد به

اي اعضاي هيئت  حدي باشد كه جذب، حفظ و ارتقاي حرفه منابع بايد به. د داشته باشدمناسبي وجو

مين، نگهداري و استفاده از وسايل و أ بايد براي ت،منابع همچنين. پذير سازد علمي شايسته را امكان

نيروي پشتيباني و خدماتي نيز بايد متناسب با . تجهيزات مورد نياز برنامة مهندسي كافي باشد

  :ند ازاد عبارتشو بايد عرضه 8 مالك خصوصاطالعاتي كه در . يازهاي برنامه باشندن

  ؛فرايند تعيين اعتبار توسط واحد آموزشي و نحوة تخصيص آن به برنامه �

  ؛توصيف منابع حمايتهاي مالي �

 ؛توصيف مناسب بودن بودجه برنامه �

ريزي اين فعاليتها و برنامه، نحوة اندااي است توصيف كافي بودن حمايتها براي پيشرفت حرفه �

 ؛نحوه حمايت از آنها

  مالي براي تهيه، نگهداري و استفاده از وسايل و تجهيزات برنامةبودن منابع  توصيف كافي �

 ؛آموزشي

 .آموزشي  مين نيازهاي برنامةأتوصيف مناسب بودن كاركنان و خدمات عرضه شده در جهت ت �

  

  مالك ويژه برنامه آموزشي. 9مالك 

در صورت [ مالك عام پيشگفته، مالكهاي خاص خود را نيز هشتنامه آموزشي بايد عالوه بر هر بر

گونة قابل اجرا  ا، ويژگيهاي الزم براي تفسير مالكهاي دورة كارشناسي بههاين مالك. ندكمين أت ]وجود

 از برنامة هايي زمينه  نيازهاي تصريح شده در مالكهاي خاص برنامه به. كند مين ميأدر يك رشته را ت

مين أ نيز بايد نحوة تخصوصدر اين . شودمحدود ميدرسي و صالحيتهاي اعضاي هيئت علمي 

 مثال، مالكهاي خاص تهيه شده براي رايب. دشوبرنامه آموزشي توصيف در مالكهاي خاص برنامه 

گان آموخت برنامه درسي بايد نشان دهد كه دانش :كهصورت است دين برنامه آموزش مهندسي معدن ب
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كاربردن رياضيات توسط معادالت ديفرانسيل، فيزيك مبتني بر   به: همچونآن داراي تواناييهاي 

ل معدني مطرح ئاي كه در كاربرد مسا گونه ، به هستندحسابان، شيمي عمومي و احتماالت و آمار

ي شود؛ دانش پايه در علوم زمين شامل توصيف كانسارها، زمين شناسي فيزيكي، زمين شناس مي

 تخصص در استاتيك، ديناميك، ،ساختاري يا مهندسي، شناسايي و تعيين ويژگيهاي كانيها و سنگها

 تخصص در موضوعات مهندسي ،مقاومت مصالح، مكانيك سياالت، ترموديناميك و مدارهاي الكتريكي

ي و مرتبط با معدنكاري سطحي و زير زميني شامل روشهاي معدنكاري، برنامه ريزي و طراحي، نگهدار

ل زيست محيطي و تهويه و تخصص در موضوعات ديگر ئمكانيك سنگ، ايمني و بهداشت، مسا

برداري و تهويه معدني مهندسي مثل خردايش سنگ، بررسي مواد، فراوري كانيها يا زغال سنگ، نقشه

ارت عمليات آزمايشگاهي بايد به ايجاد مه.  استو تعيين ذخيره منابع معدني متناسب با اهداف برنامه

 مفاهيم زمين شناسي، مكانيك سنگ، تهويه معدن و ديگر موضوعات مرتبط با اهداف خصوصدر 

  . بشود منجربرنامه

  براياي است كه همراه با تقاضانامه و مستندات الزم  ارزيابي دروني پرسشنامه تكميل شدهنتيجه

  . 1شود سازمان ارزشيابي ارسال مي

  

  ارزيابي بيروني .3

: جمله است  از آن كهپذير است صورتهاي مختلفي امكان  هاي آموزشي به كنترل كيفيت برنامه

هاي دولتي، كنترل داخلي توسط هر مركز آموزشي، استفاده از سازكار برقراري ضوابط و دستورالعمل

ياد در كشورهاي غربي كليه روشهاي .  كنترل كيفيت مستقل در سطح ملينظام ايجاد ،بازار و باالخره

توسعه   حال كه در بسياري از كشورهاي در شوند، درصورتي كارگرفته مي بهمتفاوت صورت   بهشده

  ].  12[استتر و سازكار كنترل بازار بسيار كمرنگ  رنگ نقش ضوابط دولتي پر

المللي مختلفي براي ارزشيابي آموزش مهندسي ايجاد  سسات و مراكز ملي و بينؤ در دنيا م،امروزه

ي آن ادهند كه محتو ي سامان مي ا گونه هاي آموزشي خود را به تبر برنامهشده است و دانشگاههاي مع

هاي آموزش   در كشور ما اعتبارسنجي برنامه،سفانهأمت. كرده باشندييد أيكي از اين مراكز ترا 

صورتي كه در دنيا مرسوم است، رايج نبوده است و مركز مستقل خاصي متولي ارزيابي   مهندسي، به

سيس مركزي مشابه أسيس انجمن آموزش مهندسي ايران تأدنبال ت  به. ستدسي نيم آموزش مهنيدا

____________________________________________________________________ 
 

ي را هاي آموزش مهندس اي از پرسشنامه ارزيابي دروني به همراه مشخصات مالك ويژه براي برنامه توانند نسخه مندان مي عالقه . 1

  .ندكن ارزشيابي آموزش مهندسي ايران دريافت مؤسسهاز 
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 در پاييز ،ين منظوردب. گرفت هاي آموزش مهندسي كشور در دستور كار قرار براي ارزشيابي برنامه

برطبق .  ارزشيابي آموزش مهندسي ايران تشكيل شد)مؤسسه(سس سازمانؤ هيئت م1389

اي  سسهؤ ارزشيابي آموزش مهندسي ايران ممؤسسه ،سازمان تهيه شدهاي كه براي اين    اساسنامه

اين سازمان تشكلي از افراد حقيقي، انجمنها . انتفاعي است سياسي و غير  غيردولتي، غير تجاري، غير

  :سيس شده استأاهداف زير ت    اهداف آموزشي و علمي است كه براي نيل بهياو مراكز 

هاي آموزشي و براي اطمينان از صالحيت   ارزشيابي برنامهوسيله  تضمين كيفيت آموزش به �

  ؛اي هاي حرفهفعاليت  آموختگان براي ورود به دانش

ريزيهاي   و پيشرفت مداوم و تسهيل برنامه نوآوري   كيفيت آموزش از طريق تشويق بهيارتقا �

  .وابستههاي  هاي مهندسي، فناوري و علوم كاربردي و زمينه راهبردي مورد نياز در زمينه

ها و  تواند در برنامه ، سازمان ارزشيابي آموزش مهندسي ايران ميياد شده اجراي اهداف زمينهدر 

تحقيقات علمي و فرهنگي در دادن انجام :  از آن جمله است كهفعاليتهاي متناسب ديگر نيز وارد شود

 محققان و متخصصان المللي با همكاري سنجي در سطح ملي و بينزمينه روشهاي ارزشيابي و اعتبار

 ، همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزشيابي،هاي مختلف علوم مهندسي زمينه

 همكاري در برگزاري ،اهداف سازمان  هاي مربوط با توجه به بازنگري و اجراي طرحها و برنامه

 .  نشريات علميالمللي و انتشار كتب و اي و بينگردهماييهاي علمي در سطح ملي، منطقه

ت امنا، هيئت مديره، كميسيونها ئ هي:ند ازااركان سازمان ارزشيابي آموزش مهندسي ايران عبارت

هيئت امنا باالترين ركن سازمان و متشكل از نمايندگاني از انجمنهاي مهندسي عضو، گروه . و بازرسان

مهندسي فرهنگستان علوم، انجمن آموزش مهندسي ايران، سازمان سنجش آموزش كشور و اعضاي 

ان، همانند سازمانهاي مشابه در ديگر  اصلي سازمان ارزشيابي آموزش مهندسي ايريدكتأ. منتخب است

هاي  ارزشيابي برنامه. اي مهندسي است ا و خدمات انجمنهاي حرفههنقاط، جهان بر استفاده از تخصص

 اين سازمان كميسيونهاي ارزشيابي را در ،ين منظوردب. عهده كميسيونهاي تخصصي است آموزشي بر

اغلب اعضاي كميسيونهاي ارزشيابي . دهد ميهاي مهندسي، فناوري و علوم كاربردي تشكيل  زمينه

 ارزشيابي مسئول هدايت و ادارة  كميسيون.  دانشگاه هستنداندااي و است اعضاي انجمنهاي حرفه

مبناي سياستها و  ها بر  برنامهخصوصهاي آموزشي و انتقال تصميمات در  فرايند ارزشيابي برنامه

هر كميسيون ارزشيابي مسئول . يب شده استمالكهاي ارزشيابي است، كه توسط هيئت امنا تصو

  . خود است  به يندهاي مربوط ام مالكها، سياستها و فري دايبازنگري و ارتقا
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  ارزشيابي

 فرايندي است براي اطمينان از اينكه يك برنامه آموزشي استانداردهاي كيفيت تعيين شده 1ارزشيابي

بندي و  رتبهنظامجه داشت كه ارزشيابي يك بايد تو. توسط سازمان ارزشيابي را كسب كرده است

 استانداردهاي كيفيت در  ييد دستيابي برنامه بهأ بلكه ت،هاي آموزشي نيست برنامه نمره دادن به

هاي ادواري بهبود مداوم ي  ارزياب باسازمان ارزشيابي. نظرگرفته شده توسط سازمان ارزشيابي است

سسه ؤزشيابي متشكل از دو بخش ارزيابي دروني توسط مفرايند ار. كند برنامة آموزشي را رصد مي

  . آموزشي و ارزيابي بيروني توسط سازمان ارزشيابي است

. آموختگان و بهبود مداوم برنامه است سنجش دستاوردهاي دانش  فرايند ارزشيابي بيش از همه  به

رزيابي دروني و بيروني كند كه با ا هاي آموزشي را ترغيب مي سسهؤوجود شرط بهبود مداوم برنامه، م

 كيفيت ، و در نتيجهبگيرندهاي آموزشي و شناسايي كاستيهاي آنها اقدامات اصالحي را در نظر  برنامه

  ارائه دهديك فرايند بهبود دايم برنامه آموزشي بايد درك درستي از موارد زير را . برنامه را ارتقا دهند

  :]13 و 12[

  ؛موريت برنامهأم �

 ؛نامهنفع برطرفهاي ذي �

 ؛هدفهاي آموزشي برنامه �

 ؛دستاوردهاي برنامه �

 ؛)دستاوردها  فعاليتها براي دستيابي به(فرايندهاي آموزش  �

 ؛)ها گردآوري داده(شواهد  �

 ؛)تفسير شواهد(قضاوت  �

 .)تصميمات اجرايي براي بهبود برنامه و فرايند ارزيابي(اقدام  �

 

  فرايند ارزيابي بيروني

  :تشكيل شده است زير موزشي از چند مرحلهارزيابي بيروني يك برنامه آ

 همراه با پرسشنامه ارزيابي دروني تكميل شده و مستندات :اين فرايند با ارسال تقاضانامه .1

  ؛شود سازمان ارزشيابي آغاز مي  پيوست آن به

سسه آموزشي صورت ؤدنبال بررسي پرسشنامه و مدارك دريافت شده، بازديد محلي از م  به .2

 .گيرد مي

____________________________________________________________________ 
 

1. Accreditation 
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سسه ؤ برنامه و مباره ارزيابان در ياه پيش نويس گزارشي را شامل نظر كنندهازديدگروه ب .3

 ؛كند آموزشي تهيه مي

مطابق  توسط دو نفر از اعضاي كميته مديران كميسيونها مطالعه و گزارشنويس  پيش .4

 ؛شود هاي مصوب ويرايش مي رويه

 ؛آن پاسخ دهد اصله يك ماه بهشود تا در ف  ارسال و از دانشگاه خواسته ميدانشگاه  بهگزارش  .5

نظر گرفتن پاسخ دريافت شده از طرف دانشگاه، گزارش نهايي را   گروه ارزيابي، با درسرپرست .6

 شود؛  كميسيون ارسال مي اين گزارش نيز براي ويرايش و تصويب به. كند تهيه مي

 .شود الغ ميدانشگاه اب   ارزشيابي برنامه توسط سازمان ارزشيابي بهباره نهايي در تصميم .7

 

و كننده دانشگاه متقاضي، انجمنهاي عضو سازمان ارزشيابي، كميسيونهاي ارزيابي، گروه بازديد 

نحوي در فرايند ارزيابي بيروني يك برنامه آموزش مهندسي   ارزيابان گروههايي هستند كه هر يك به

  ].13 و 8[درگير هستند 

گرفته توسط  اقدامات صورت. اند ارزشيابي كارفرماي ،مراكز آموزشي در واقع: مراكز آموزشي �

همراه   بهدرونيتكميل و ارسال پرسشنامه ارزيابي ) الف: است از مراكز متقاضي ارزشيابي عبارت

ها، بازديد  ميزباني گروه ارزيابي در طي بازديد چند روزه و ترتيب مصاحبه) مستندات مربوط؛ ب

) ان در گزارش ارزيابي دروني عرضه كرد؛ جتو از امكانات و تجهيزات و ديگر مواردي كه نمي

گزارش اوليه سازمان ارزشيابي، در فرصتي يك ماهه و شرح اقداماتي كه براي رفع  دادن پاسخ به

   .نقايص و بهبود برنامه از زمان بازديد صورت گرفته است

فراد از وظايف اصلي هر انجمن عضو سازمان ارزشيابي انتخاب و آماده سازي ا: انجمنهاي عضو �

 افرادي را براي ،انجمنها همچنين. هاي آموزشي است داوطلب براي تصدي پست ارزيابي برنامه

  كنند؛ سازمان ارزشيابي پيشنهاد ميعضويت در كميسيونها و هيئت امناي 

ها و مالكهاي  كميسيونهاي ارزشيابي مسئول مديريت فرايند ارزشيابي برطبق رويه: كميسيونها �

 سرپرست ،ها در صورت لزوم پيشنهاد تغيير يا اصالح مالكها را عرضهكميسيون. مصوب هستند

اقدامات . كنند  ارزشيابي اتخاذ ميبارهگروههاي بازديد را تعيين و تصميم نهايي را در 

  .شود ها هماهنگ ميكميسيونها توسط شوراي مديران كميسيون

ة آموزشي يك دانشگاه با توجه  يك يا چند برنامبارهگروه بازديد مسئول قضاوت در : گروه بازديد �

هر گروه ارزيابي متشكل از يك سرپرست و حداقل . هاي مصوب ارزشيابي است مالكها و رويه  به

 از سوي و ست عضو فعلي يا قبلي يكي از كميسيونهاسرپرست گروه معموالً. يك ارزياب است

اس با دانشگاه و سرپرست گروه بازديد مسئول تم. شود شوراي مديران كميسيونها منصوب مي
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د و كنمي اظهار نظر كننده تركيب گروه بازديدبارهوي در . سرپرست برنامة مورد ارزشيابي است

  . كميسيون مربوط است  ه آن بهئمسئول تهيه گزارش بازديد و ارا

نماينده آنها . كنند انجمنهاي عضو سازمان انتخاب و معرفي ميرا ارزيابان برنامه : ارزيابان برنامه �

 نحوه و ميزان بارهوظيفه ارزياب قضاوت در . هستندسسه آموزشي ؤازمان در طي بازديد از مس

  . مالكهاي تعيين شده توسط سازمان ارزشيابي است  دستيابي برنامه به

 

  ارزيابان

انجام افراد داوطلب   معموالًرا ارزيابي . هاي آموزشي ارزيابان هستندهسته اصلي ارزيابي بيروني برنامه

  ]:13 و 4[ن ارزيابي داراي ويژگيهاي زير هستند اداوطلب. دهندمي

  ؛عضويت در يكي از انجمنهاي عضو سازمان ارزشيابي �

  ؛هاي آموزش مهندسي دارا بودن مدرك كارشناسي از  يكي از برنامه �

  ؛اي حسن شهرت و اخالق حرفه �

  ؛توانمند در كارگروهي �

  .يكيثر در ارتباط شفاهي، كتبي و الكترونؤتوانايي م �

 دانشگاه، مديران و مهندسان ارشد صنايع، انادتمديران آموزشي، اس(اي  ارزيابان افرادي حرفه

 آموزش عالي يحرفه خود و ارتقا مند به عالقه )بازنشسته افراد و خصوصي بخش نفعاال دولت، نمايندگان

ارزيابان . ي استهاي آموزشي در زمينة تخصص  برنامهبارهوظيفه اصلي ارزيابان قضاوت در . هستند

كه  همچنان. مالكهاي مورد نظر رسيده است يا نه  كنند آيا برنامه آموزشي به هستند كه تعيين مي

رو، ارزياب بايد قبل، همزمان و  دوش ارزيابان است؛ از اين  شود، بار اصلي ارزيابي بيروني بهديده مي

  .اب كندسسه آموزشي اجتنؤبعد از بازديد از هرگونه تضاد منافع با م

سازمان   اي، كه عضو آن هستند، انتخاب و به ارزيابي از طريق انجمن حرفه  ندان بهمهعالق

اين افراد در صورت گذراندن موفقيت آميز دورة كوتاه مدت آموزشي . شوند ارزشيابي معرفي مي

 طول مدت زماني كه يك ارزياب در. كنند هاي آموزش مهندسي را كسب مي صالحيت ارزيابي برنامه

  .  روز است10 حداكثر ،كند يك سال صرف ارزيابي مي

  :توان خالصه كرد نحو زير مي  مراحل فعاليت يك ارزياب را به

ارزيابي دروني توسط . شود كار ارزياب با دريافت گزارش ارزيابي دروني يك برنامه آغاز مي .1

راه با مستندات الزم  تكميل و هم، است ارزشيابي شودالزماي كه   برنامهاندامسئوالن و است

گزارش ارزيابي دروني حاوي اطالعات عمومي در بارة برنامه و دانشگاه و اطالعات . شودميارسال 
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در اين مرحله . مالكهاي آموزش مهندسي است   نحوة دستيابي برنامه بهبارهاختصاصي و دقيق در

زم باشد، براي رفع نقاط د و در صورتي كه النكميدقت اطالعات عرضه شده را بررسي  ارزياب به

  .گيرد ن برنامه تماس ميابهام  با مسئوال

سسه ؤدر مرحلة بعد، گروهي متشكل از يك تا سه ارزياب و يك سرپرست با قرار قبلي از م .2

 و سرپرست انادتارزيابان در طي بازديدي دو تا چهار روزه، با كمك اس. كنند آموزشي بازديد مي

فعاليتهاي اصلي ارزيابان در طي اين چند . دهند وعي را انجام ميبرنامة آموزشي، بررسيهاي متن

 بازديد از ،، كاركنان و مديريتانادتمصاحبه با تعدادي از دانشجويان، اس: روز عبارت است از

 .كالسهاي درس، امكانات برنامه و مرور مطالب و متون درسي و كارهاي دانشجويان

نامه ارزيابي دروني و مشاهدات محلي گزارشي ي پرسشامحتو   و با توجه به،ارزياب سپس .3

كند و   ميزان همخواني برنامه مورد نظر با مالكهاي در نظر گرفته شده تهيه ميبارهمقدماتي در 

 طور شفاهي و كتبي به  طور مقدماتي در جلسه پاياني بازديد از طريق سرپرست گروه به  را به آن

ارش نقاط ابهام و كاستيهاي احتمالي برنامه آموزشي در اين گز. كند ه ميئمسئوالن برنامه ارا 

 . شود فهرست مي

كميسيون مربوط، در سازمان ارزشيابي   ارزياب در بازگشت گزارش بازديد تكميل شده را به .4

 . كند آموزش مهندسي تقديم مي

 

  گزارش ارزيابي بيروني

ارزيابان . نندكارزشيابي را برآورده هاي در نظرگرفته شده براي  هاي آموزشي بايد مالكها و رويه برنامه

مالكهاي ارزشيابي براي مقاصد زير تدوين . مالكها هستند   دستيابي برنامه بهبارهمسئول قضاوت در 

  :اندشده

  ؛هاي آموزشي اطمينان از كيفيت مناسب برنامه �

 ؛پيگيري بهبود دايم كيفيت برنامه �

نفع را در محيطي پويا و ي طرفهاي ذياي كه نيازها گونه توسعه برنامه آموزشي به كمك به �

 .رقابتي ارضا كند

االت زير را از خود ؤ دستاوردهاي يك برنامه آموزشي بايد سبارهيك ارزياب در زمان قضاوت در 

  ]:14، 13[بپرسد 

  اند؟  دستاوردهاي تعيين شده مناسبآيا �

 ثري گردآوري شده اند؟ؤصورت منظم و م  ها بهآيا داده �

 ي برنامه است؟اابي دروني متناسب با محتوآيا روشهاي ارزي �
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 كار گرفته شده است؟ آيا روشهاي ارزيابي مستقيم نيز به �

 ؛آيا برنامه ارزيابي دروني واقع بينانه و پايدار است؟ �

 اند؟ رفته كار  دست آمده از ارزيابي مورد قضاوت قرارگرفته و براي بهبود برنامه به  آيا نتايج به �

 هاي مراحل ارزيابي و قضاوت بوده است؟ فته متناسب با يافتهآيا اقدامات صورت گر �

  وضوح نشان دهد كه برنامه به  سسه آموزشي متقاضي ارزشيابي بايد بهؤبايد توجه داشت كه م

سسه آموزشي، با توجه به بررسي دقيق موارد ادعا ؤارزيابان در طي بازديد از م. مالكها رسيده است

توانند در پرسشنامه ارزيابي دروني بيايند و  سي عواملي كه نمي برر،سسه آموزشيؤشده توسط م

 مي دهند نقاط قوت و ضعف برنامة آموزشي انجام بارهقضاوت مقدماتي در  و نيز بررسي امكانات برنامه

مسئله مهم در اين مرحله ايجاد ساختاري مناسب براي . كنند را در قالب گزارشي عرضه مي و آن

  . گرفته است يروني و قضاوتهاي صورتعرضة نتايج ارزيابي ب

مبناي مالكهاي از پيش تعيين شده و قوت شواهد عرضه  كلي، برنامة آموزشي بايد بر  طور  به

ين منظور، در زمان نگارش دب.  شخصي ارزيابانياهطبق نظر شده، مورد قضاوت قرارگيرد و نه بر

گروه . هايي استاندارد بيان شود  واژه  نظر بامالكهاي مورد  گزارش بازديد بايد سطح دستيابي برنامه به

ه و نند، در مواردي ضعف مشاهده ك باشند بخشهايي از برنامه نگراني داشتهبارهارزيابي ممكن است در 

  ].15، 4[دندر جاهايي كمبود ديده باش

ولي اين امكان وجود دارد كه در است، كه مفهوم كلي مالك اقناع شده   است  وقتي: 1نگراني �

  ؛اي تغييركند كه مالك ارضاع نشود گونه  ينده شرايط بهآ

 ولي از استحكام كافي براي كسب  استاست كه مفهوم كلي مالك اقناع شده   وقتي: 2ضعف �

 مورد نظر بايد تا قبل  مالك  براي دستيابي به. كيفيت برنامه برخوردار نيست  اطمينان نسبت به

 ود؛د بعدي اقدامات اصالحي انجام شاز بازدي

 ه مفهوم كلي مالك اقناع نشده است؛است ك   وقتي: 3كمبود �

 ولي براي ،شود ارزشيابي مربوط نمي  طور مستقيم بهاظهار نظر يا پيشنهادي است كه به: 4مشاهده

 . شود ه ميئ بهبود برنامه، اراجهتسسه آموزشي،  و در ؤم  كمك به

____________________________________________________________________ 
 

1. Concern 

2. Weakness 

3. Deficiency 

4. Observation 
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 موارد 2ظر گرفتن الگوي مندرج در جدول ن و با در ياد شدهسطوح دستيابي  ارزياب با توجه به

هاي آموزش مهندسي   مالك در نظر گرفته شده براي برنامه9نگراني، ضعف و كمبود را در هر يك از 

انگيز مرتبط با مالكها را مشخص و در هر  ارزياب در طي بازديد موارد بحث]. 4[كند شناسايي مي

 شواهدي را براي هر يافته ،سپس. كند تخاب مي واژه مناسبي را براي نمايش سطح كاستي انزمينه

 اقدامات مناسب در باره و با اعضاي گروه ارزيابي در ندكميرا در برنامه مشخص  ثير آنأتو پيدا 

 حلهاي پيشنهادي به  در جلسة پاياني بازديد رئوس كاستيها و راه. نشيند بحث مي   برنامه بهخصوص

 گزارش تهيه شده براي هر برنامه، نقاط قوت و استحكام بهدر . دشو ن برنامه رسانده مياطالع مسئوال 

 گرفته، الحيصاپيشنهادهاي همراه موارد نگراني، ضعف و كمبود برنامه مشخص و با ذكر  

سسه آموزشي ايفا ؤارزياب بايد بتواند نقش يك مشاور را براي م. شود  اصالحي عرضه ميياهپيشنهاد

ديگر اينكه اعضاي گروه ارزيابي و كاركنان . ندكحي خود را عرضه  اصالياهو در همة موارد پيشنهاد

سسه ؤسازمان ارزشيابي بايد همواره از هرگونه تضاد منافع با برنامه بپرهيزند و در حفظ اسرار م

  .آموزشي كوشا باشند

  ].15  و13، 4[شناسايي سطح كاستيهاي مالكهاي ارزشيابي برنامة آموزش مهندسي . :2جدول

1.
 

جوي
ش
دان

ن
ا

 

مداوم روشهاي  طور غير دهد؛ برنامه به دانشجويان مشاوره مي  پيوسته به صورتي غير برنامه به: نگراني •

  .گيرد كار مي  تمام الزامات برنامه را به  كسب اطمينان از رسيدن دانشجويان به

رسها يا قبول دهد؛ مستند سازي جايگزيني د بيشتر دانشجويان و نه همة آنها مشاوره مي  برنامه به: ضعف •

 .واحدهاي انتقالي ناقص يا محدود است

دهد؛ برنامه روشهاي كسب اطمينان از اينكه دانشجويان همة  دانشجويان مشاوره نمي  برنامه به: كمبود •

 جايگزيني واحدها  يا خصوصگيرد؛ هيچ گونه مستنداتي در  كار نمي  اند، به نيازهاي برنامه را كسب كرده

 . ي وجود نداردقبول واحدهاي انتقال

2.
 

ي برنامه
ي آموزش

هدفها
 

نفع همكاري ذي  اند؛ طرفهايدفعات بازبيني نشده   ولي به،هدفهاي آموزشي برنامه منتشر شده: نگراني •

اند؛ تهية هدفهاي آموزشي برنامه بيشتر به دوش يك نفر بوده محدودي در فرايند تهيه هدفها داشته

  . هدفهاي آموزشي در نظرگرفته شده استبارهر است؛ فرايند غير مستمري براي قضاوت د

نفع و ديگر  ولي قابل دستيابي توسط طرفهاي ذياست،هدفهاي آموزشي برنامه منتشر : ضعف •

نفع در فرايند تهيه هدفهاي آموزشي محدود و ناكافي است؛ مندان نيست؛ مشاركت طرفهاي ذي عالقه

 آموزشي وجود دارد؛ ارتباط هدفهاي آموزشي با برنامه  نحوة تهية هدفهايبارهشواهد محدود يا ناكافي در 

هدفهاي آموزشي برنامه    دستيابي بهبارهدرسي ناقص يا غير واضح است؛ فرايند ناقصي براي قضاوت در 

 .وجود دارد

گونه همكاري در فرايند تهية  نفع هيچاند؛ طرفهاي ذي هدفهاي آموزشي برنامه منتشر نشده: كمبود •

 هدفهاي آموزشي وجود ندارد؛ بارهنوع فرايندي براي قضاوت در   اند؛ هيچنداشتههدفهاي آموزشي 

 .  ميزان حصول هدفهاي آموزشي برنامه وجود نداردخصوصاي در  گونه داده هيچ
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3.

 
ي برنامه

دستاوردها
 

  دستاوردهاي برنامه ناقص است؛ تعداد كمي از دستاوردهاي برنامه  دستيابي بهان دادننحوة نش: نگراني •

  .اند؛ فرايند ارزيابي دستاوردهاي برنامه بيش از اندازه بر دوش يك نفر بوده است ارزيابي شده ناقص طوربه

 

برخي، و نه همة، دستاوردهاي برنامه نشان داده شده است؛ نتايج ارزيابي برخي،   نحوة دستيابي به: ضعف •

براي تعداد كمي از دستاوردهاي و نه همة، دستاوردها مستند سازي شده است؛ فاقد شواهد ارزيابي 

  .برنامه است

هاي  دستاوردهاي برنامه است؛ فاقد شاهد نشان دهنده فرايند  فاقد نمايش نحوة دستيابي به: كمبود •

 .دهد ارزيابي است كه ميزان دستيابي برنامه به دستاوردها را نشان مي

4.
 

بهبود مداوم برنامه
 

قضاوت اقدامي صورت نگرفته است؛ ارزيابي نحوة دستيابي  برخي از نتايج مهم مرحلة خصوصدر : نگراني •

تعدادي از دستاوردهاي برنامه ناقص است؛ فرايند ارزيابي دستاوردها بيش از اندازه بر دوش يك نفر   به

  .بوده است

نتايج    اقدامات صورت گرفته براي بهبود برنامه، با توجه بهبارهشواهد ناقص يا محدودي در : ضعف •

برخي، و نه   و مستندات ارزيابي براي دستيابي بهاست جود دارد؛ هدفهاي كلي تعريف شده ارزيابي، و

همة، دستاوردهاي برنامه وجود دارد؛ شاهدي بر ارزيابي تعداد محدودي از هدفهاي آموزشي وجود ندارد؛ 

  .شاهدي بر ارزيابي تعداد محدودي از دستاوردهاي برنامه وجود ندارد

 اقدامات صورت گرفته براي بهبود برنامه، با توجه به نتايج ارزيابي، وجود باره هيچ شاهدي در: كمبود •

 دستيابي بارهندارد؛ فاقد هدفهاي كلي تعريف شده و نتايج ارزيابي مستند است؛ هيچ شاهد ارزيابي در 

  ن به دستيابي دانشجوياخصوصهدفهاي آموزشي برنامه وجود ندارد؛ هيچ شاهد ارزيابي در   دانشجويان به

 .دستاوردهاي برنامه وجود ندارد

5.
 

ي
برنامة درس

 

برنامة درسي در راستاي هدفهاي آموزشي برنامه و دستاوردهاي آن است و حاوي حداقل نيازهاي : نگراني •

درسهاي اختياري است؛ دروس اختياري   مين اين نيازها وابسته بهأ ولي براي ت،استاي  لفة حرفهؤهر م

  .ست ها كافيفعلي براي پوشش اين نياز

حال  دهد، با اين هاي برنامه را پوشش مي گرچه برنامه درسي برخي از هدفهاي آموزشي و دستاورد: ضعف •

دروس   همترازي روشني بين برنامة درسي و تمام هدفها و دستاوردها وجود ندارد؛ برنامه درسي وابسته به

  .نندكا برآورده اي ر لفة حرفهؤو اين دروس نمي توانند نيازهاي ماست اختياري 

همترازي روشني بين برنامة درسي و هدفهاي آموزشي و دستاوردهاي برنامه وجود ندارد؛ برنامة : كمبود •

 .اي نيست لفة حرفهؤدرسي حاوي نيازهاي حداقلي م
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6.

 
اس
ت

اد
ن
ا

 

  ولي بازنشسته شدن يا ترك خدمت متصور برخي از آنهادارد، شايسته اندابرنامه تعداد كافي است: نگراني •

يا كسب مشاوره توسط   و دانشجويانانداه دروس، سطح ارتباط بين استئبر تداوم برنامه، تكرار مناسب ارا

 پاره وقت و انادت برخي از قسمتهاي خود متكي بر اسخصوصثير خواهد گذارد؛ برنامه در أدانشجويان ت

  .بازنشسته است

 برنامه دسترسي اندا زمينه هاست؛ است در برخي، و نه همة،انادتبرنامه داراي تعداد كافي اس: ضعف •

 باره برنامه اختيار ناكافي در اندااي خود دارند؛ است امكانات الزم براي توسعه حرفه  محدود يا ناقصي به

  . از روحية نامناسبي برخوردارندانداپيشبرد اصولي برنامه را دارند؛ است

 از تواناييهاي مناسبي براي اطمينان از پيشبرد  برنامهانادت برنامه ناكافي است؛ اسانداتعداد است: كمبود •

 برنامه انادت وجود ندارد؛ اسانادتاي براي توسعه تواناييهاي اس اصولي برنامه برخوردار نيستند؛ هيچ برنامه

 . ضعيف استاندااختيارات الزم براي اطمينان از راهنمايي صحيح برنامه را ندارند؛ روحية است

7.
 

ت
امكانا

 

 ولي ،اي براي پيشبرد برنامه مناسب استحاضر امكانات برنامه  يا دانشگاه و منابع رايانهدر حال : نگراني •

اهدافش و ايجاد محيطي مناسب براي   كاهش اعتبارات ممكن است بر توانايي برنامه جهت رسيدن به

  .ثير بگذاردأيادگيري ت

 منابع ،اند؛ برخي، و نه همةه مناسب امكانات برنامه يا دانشگاه براي پيشبرد برنام،برخي و نه همة: ضعف •

  .انداي براي پيشبرد برنامه مناسب رايانه

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

 .كافي نيست

8.
 

ي
شتيبان

پ
 

ثر برنامه، براي اطمينان ؤراهبري متغييرات اخير در مديريت ممكن است بر حمايتهاي دانشگاه و : نگراني •

 انادتاي اس  حرفهي منابع براي جذب، حفظ و ارتقا،ثير بگذارد؛ در حال حاضرأاز كيفيت و تداوم برنامه، ت

 يا اندا كاهش منابع مالي در آينده ممكن است باعث كاهش تعداد است،حال ست، با اين برنامه كافي

همين ترتيب، در حال حاضر منابع مالي براي تهيه،   بشود؛ به موجودانادتتوانايي برنامه براي حفظ اس

 ولي كاهش منابع مالي در آينده ممكن است توانايي ،نگهداري و استفاده از وسايل و تجهيزات كافي است

  .برنامه در تهيه، نگهداري و استفاده از وسايل و تجهيزات برنامه را محدود كند

برنامه و مديريت سازنده براي اطمينان از كيفيت و تداوم برنامه حمايتها و كمكهاي دانشگاه به : ضعف •

 برنامه وجو ندارد؛ منابع انادتاي اس ة حرفهعنامنظم و ناقص است؛ منابع دايمي براي جذب، حفظ و توس

  .دايمي براي تهيه، نكهداري و استفاده از وسايل و تجهيزات مرتبط با برنامه وجود ندارد

كند؛ منابع براي جذب و  اي از سوي دانشگاه دريافت نميي مالي يا مديريت سازندهبرنامه حمايتها: كمبود •

اي آنها كافي نيست؛ منابع براي تهيه، نگهداري و استفاده از وسايل و   حرفهي و ارتقاانادتحفظ اس

 .تجهيزات مرتبط با برنامه وجود ندارد
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  گيري و نتيجه بحث .4

هندسي نيز بايد مهندسان را براي كار در اين نظام جهاني مهندسي يك نظام جهاني است و آموزش م

ها محتاج ارزشيابي  سنجي برنامهاعتبار. در چنين شرايطي اعتبار مشابه مدارك اهميت دارد. ندكآماده 

. گيرد نتايج ارزيابي دروني و بيروني آن صورت مي  ارزشيابي يك برنامه آموزشي با توجه به. است

برخي از ]. 15[مين اطالعات براي ارزشيابي برنامة آموزشي است أوليه و اصلي تارزيابي دروني منبع ا

باالبردن كارايي ارزيابي دروني براي توانند  اقداماتي كه دانشگاههاي عرضه كننده آموزش مهندسي مي

 : ند ازا عبارت،دنانجام ده

  سيس مركز ارزشيابي كيفيت آموزش در دانشگاه؛أت �

 ها؛  اعتبار الزم براي ارزيابي دروني برنامهمين امكانات و تخصيصأت �

  عنوان مسئول پيگيري ارزيابي هر برنامه؛   انتصاب افرادي به �

 ، مشاركت در ارزيابي و همچنينبه منظور انادتبرقراري تمهيدات الزم براي ايجاد انگيزه در اس �

  پژوهش در زمينه آموزش؛دادن انجام 

  اطالعات مورد نظر؛  دسترسي و گردآوري به منظور  ايجاد امكانات كافي براي گروه ارزيابي �

 اعمال نتايج ارزيابي دروني براي رفع كاستيها و بهبود برنامة برايدادن اختيار الزم به اين گروه  �

  آموزشي؛

  براي انتشار نتايج ارزيابي؛تارنماايجاد  �

ها و پژوهش در امهبرقراري امكان همكاريهاي مشترك با دانشگاههاي ديگر در زمينه ارزيابي برن �

 .زمينة آموزش

نفع در آن اجرا در خواهد آمد كه همة طرفهاي ذي  ارزيابي آموزش مهندسي زماني با موفقيت به

هاي آموزشي ناهماهنگي يكي از مشكالت رايج در ارزيابي برنامه. درك يكنواختي از آن داشته باشند

براي رفع اين . نفع است ديگر گروههاي ذيدر برداشت مفهوم يك واژه توسط افراد گروه ارزيابي و

شود جدولي حاوي   مفاهيم مورد استفاده در ارزيابي پيشنهاد ميخصوصمشكل و ايجاد هماهنگي در 

در ). 3جدول ( برده شودكار صورتي يكنواخت براي كل برنامه به   بهوتهيه ها و مفهوم هر يك  اين واژه

حدي متفاوت با  جدول اضافه كنيم يا توصيفي تا  ديدي بهمواردي ممكن است الزم باشد تا مفاهيم ج

آنچه مهم است استفاده يكنواخت از مفاهيم مورد توافق . ، داشته باشيم است آمده3آنچه در جدول 

 . آن است در كل فرايند ارزيابي و گزارشهاي مربوط به
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   برخي از مفاهيم مهم ارزشيابي:3جدول 

1آموزشي برنامة �
ان يافته آموزشي شامل مجموعه منسجمي از دروس يا يك تجربه سام: 

  شود؛تر مي سمت دروس انتهايي عميق كه بهاست هاي آموزشي ديگر  بسته

2نفعطرفهاي ذي �
مند  ه برنامه آموزشي و كيفيت آن عالق  افراد يا گروههايي كه به:

ت و فناوري و دانشجويان، استادان، گروه آموزشي، دانشكده، دانشگاه، وزارت علوم تحقيقا(

 ).صنعت مرتبط با برنامة آموزشي

3هدفهاي آموزشي برنامه �
، كه  استاي هايي كلي براي توصيف موفقيتهاي كاري و حرفه گزاره: 

  كند؛ آموختگان را براي كسب آنها آماده مي برنامة آموزشي دانش

4دستاوردهاي برنامه �
:
 بدانند تگيدانش آموخرود دانشجويان در زمان  توصيف آنچه انتظار مي 

دستاوردها دانشها، مهارتها و نگرشهايي است كه دانشجويان . آن باشنددادن يا قادر به انجام 

  كنند؛ در طول برنامه كسب مي

5مالك �
  شود؛  يا تصميمي اتخاذ ميدريگ مي مبناي آن قضاوت صورت استانداردي كه بر: 

6مالكهاي عملكرد �
 كه تعيين كننده عملكرد مورد نياز اند گيري هايي دقيق و قابل اندازه گزاره: 

   و توسط شواهدي قابل تأييد هستند؛نددستاورد بود  براي رسيدن به

7بارم �
سطوح و درجاتي . ( استكيفيت كار دانشجويان  به) امتياز دادن(گذاري  راهنماي ارزش: 

  سمت تكميل كار مورد نظر را بيان  و حركت بهمي آينددست   كه از مالكهاي عملكرد به

 ؛)كنند مي

 

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Program 

2. Stack Holders  

3. Educational (General) Objectives 
4. Program Outcomes 

5. Criterion 

6. Performance Criteria (Indicators) 

7. Rubrics 
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1ارزيابي �
 شناسايي، گردآوري، ساماندهي و گزارش اطالعات به منظوريك يا چند فرايند : 

 دستاوردها و هدفهاي آموزشي  برنامه؛   ميزان دستيابي بهباره قضاوت در برايمورد استفاده 

2قضاوت �
قضاوت . اند ها و شواهدي كه در خالل ارزيابي گرآوري شده فرايند تفسير داده: 

 بهبود برنامه خصوصدستاوردها و هدفهاي كلي برنامه و اقداماتي را كه در   ميزان حصول به

  كند؛ ، تعيين مي استصورت گرفته

3ارزشيابي �
كسب اطمينان از اينكه يك برنامه آموزشي استانداردهاي كيفيت تعيين شده : 

  .توسط سازمان ارزشيابي را كسب كرده است

يك چرخة ارزيابي . دهندانجام ميالمللي  سازمانهاي مستقل ملي يا بين معموالًرا ارزيابي بيروني 

در اين گزارش تصميم سازمان . رسد پايان مي سسه آموزشي بهؤم  بيروني با ارسال گزارش نهايي به

تصميمات محتمل در اين زمينه . رسد اطالع دانشگاه مي   ارزشيابي برنامه آموزشي بهبارهارزشيابي در 

  : ازند اعبارت

  ؛) سال6(براي حداكثر زمان ممكن ييد ارزشيابي برنامه أت �

  ؛ ) سال2مثال (ييد ارزشيابي برنامه براي يك زمان محدود أت �

  .برنامهنشدن ييد أت �

. رسد سسه آموزشي ميؤاطالع م  در هر مورد علت تصميم اتخاذ شده با ذكر داليل روشن به

مؤسسات . رسد پايان نمي  ييد ارزشيابي برنامه بهأ با تمي است ويارزيابي برنامه آموزشي يك فرايند دا

. برنامه درخواست كنند ارزشيابي مجدد برايشش سال بعد تا برنامه بايد دو آموزشي اجرا كننده 

بايد توجه . ة نتايج چرخة دوم ارزيابي دروني برنامه داردئارا  ارسال تقاضا براي ارزشيابي بعدي نياز به

 كيفيت و بهبود برنامه يهاي بعدي، توجه سازمان ارزشيابي بيش از همه بر ارتقاداشت كه در ارزشيابي

سسات آموزشي بايد با تداوم فرايند ارزيابي دروني، ؤرو، م از اين. در فاصله دو ارزشيابي خواهد بود

دست آمده اقدامات   نتايج بهبارهبازنگري مكرر هدفهاي آموزشي و دستاوردهاي برنامه و قضاوت در 

را براي ارزشيابيهاي بعدي   كيفيت برنامه آنيو با ارتقاحي براي رفع كاستيها را انجام دهند صالا

 .دننكآماده 

                                                                                                                                                 
1. Assessment 

2. Evaluation 

3. Accreditation 
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شد، ارزشيابي نوين، كه از سالهاي آغازين قرن حاضر رايج   گونه كه در مقدمة مقاله گفته همان

 هاي مربوط به رو، گردآوري و مستند سازي داده دستاوردهاست، از اين شده است، مبتني بر

 نحوة تهيه و هدفهاي آموزشي و  دربارهبررسي تفصيلي. اي برخوردار است دستاوردها از اهميت ويژه 

  .]16[تشريح شده است روشهاي ارزيابي آنها را در مقاله ديگري ،دستاوردهاي برنامه و همچنين

  

  مراجع

1. Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), Engineering 

Criteria 2000: Criteria for Accrediting Programs in Engineering in the United 

States," 2nd ed., Engineering Accreditation Commission, Accreditation Board for 

Engineering and Technology, Inc. 1998. http://www.abet.org/EAC/eac2000.html 

2. Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), Accreditation 

Board for Engineering and Technology, Criteria for Accrediting Engineering 

Programs, 2010, www.abet.org  

، سال پنجم، ،  آموزش مهندسي ايرانفصلنامه ،"تضمين كيفيت آموزش مهندسي در ايران"  حسين،،معماريان .3

  .1382 ،15-48 .ص، ص19شماره 

4. Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), www.abet.org 

(accessed November 2010). 

5. Canadian Engineering Accreditation Board (CEAB), 

http://www.engineerscanada.ca/e/pr_accreditation.cfm 

6. European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), 

http://www.enqa.eu/ 

7.  Engineers Australia Accreditation Management System (AMS), 

http://www.engineersaustralia.org.au/education/program-accreditation/ 

8. Accreditation.org, www.accreditation.org (accessed December 2010)  

، نفصلنامه آموزش مهندسي ايرا ،"ارزشيابي داخلي برنامه هاي آموزش مهندسي ايران"،  حسين،معماريان .9

 .1388، 1-18 .صص، 42سال يازدهم، شماره 

10. ABET 2010, Self-study Questionnaire: Template for a Self-Study Report, 2011-

2012 Reviewing cycle. 29 p. 

 )www.isee.ir. (هاي آموزش مهندسي ايران  پرسشنامه ارزيابي دروني برنامه،دسي ايرانانجمن آموزش مهن .11



                                                                                                   

  حسين معماريان                                                                                                             
                                                                                                           

 

61 

، پنجم، سال  آموزش مهندسي ايرانفصلنامه ،"تضمين كيفيت آموزش مهندسي در ايران" ، حسين،معماريان .12

   .1382، 15-48 .ص، ص19شماره 

13. Rogers, G., Assessment tips. www.abet.com  (accessed October 2010). 

14. Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), 2006. Engineering 

change, a study of the impact of EC 2000. Executive summary. 30 p. 

پنجمين همايش ارزيابي . هاي آموزش مهندسي ايران، از آرمان تا واقعيت ي برنامه سازوكار ارزشياب، حسين،معماريان .15

 .1 الي 10 .صص. 1390 ارديبهشت 7كيفيت در نظام دانشگاهي، دانشكده فني دانشگاه تهران، 

سال  ،فصلنامه آموزش مهندسي ايرانتدارك هدفها و دستاوردهاي آموزش مهندسي، "معماريان، حسين،  .16

  .1390، بهار 26 ـ 49، صفحات 49ه سيزدهم، شمار

  

 

 


