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 هاي آموزش مهندسی ایرانسازکار ارزیابی بیرونی برنامه

 

  

1  حسین معماریان  

  

در یکی دو دهۀ گذشته نهضتی جهانی براي بازنگري آموزش مهندسی، ارزشیابی نتایج آن و ایجاد همگرایی  :چکیده

ها ی همۀ این بررستقریباًاصل مورد توافق در . بین ارزشیابیهاي صورت گرفته در کشورهاي مختلف ایجاد شده است

آنچه دانشجویان کسب (خروجیها   و تمرکز آن بر) کند آنچه دانشگاه عرضه می(برداشتن تمرکز از ورودیهاي آموزش 

توافق . ده استشآموختۀ مهندسی تعیین  ین منظور، حداقل دستاوردهاي مورد انتظار از یک دانشدب. بوده است) اند کرده

ها در  آموزش مهندسی، زمینۀ الزم را براي دستیابی به الگوي یکنواخت ارزشیابی این برنامه دستاوردهاي پایۀدر باره

 در دو مرحله ارزیابی درونی و بیرونی صورت ارزشیابی آموزش مهندسی معموالً. المللی فراهم کرده است سطح بین

ارزیابی بیرونی . ددهنمیمستقل ملی انجام سسات ؤ م راخود مراکز آموزشی و ارزیابی بیرونیرا ارزیابی درونی . گیرد می

نظر انجام شود تا نتایج آن بتواند مورد  صورتی یکنواخت و بی مبناي استانداردي مشخص و به زمانی موفق است که بر

، فرایند 1390سسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران در سال ؤسیس مأدنبال ت به. نفع قرارگیردیید همه طرفهاي ذيأت

هاي در این مقاله سازکار طراحی شده براي ارزیابی بیرونی برنامه. دشهاي آموزش مهندسی کشور تهیه   برنامهارزشیابی

 .آموزش مهندسی کشور عرضه شده است

  

آموزش مهندسی، برنامه آموزش کارشناسی مهندسی، ارزشیابی، ارزیابی : کلیدي هاي واژه

  .بیرونی درونی، ارزیابی
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 مقدمه .۱

جمله برقراري ضوابط و    از آن،صورتهاي مختلفی امکانپذیر است هاي آموزشی به مهکنترل کیفیت برنا

 ایجاد ، هر مرکز آموزشی، استفاده از سازکار بازار و باالخرهدرهاي دولتی، کنترل داخلی دستورالعمل

 کار تفاوت به   بهشدهیاددر کشورهاي غربی کلیه روشهاي . م کنترل کیفیت مستقل در سطح ملینظا

تر و  توسعه نقش ضوابط دولتی پررنگ  حال که در بسیاري از کشورهاي در شوند، درصورتی گرفته می

. گیرد ارزشیابی آموزش به صورتهاي مختلفی صورت می]. 1[استسازکار کنترل بازار بسیار کمرنگ 

،  ازهدر نگرش ت. هاي آموزشی انجام شود سسات آموزشی یا برنامهؤ مخصوصتواند در  ارزشیابی می

  .هاي آموزش مهندسی در اولویت قرارگرفته است ارزشیابی برنامه

. هاست این برنامه  اي به  ارائۀ گواهینامه،مدرك دانشگاهی در واقع  هاي منتهی به  برنامه1ارزشیابی

هدفها و استانداردهاي   منظور ارزیابی کیفیت برنامه و میزان دستیابی آن به تواند به این گواهینامه می

هاي آموزش مهندسی نیست، بلکه  بندي برنامه  رتبههدفارزشیابی در . یید شده باشدأموزشی تآ

حداقل مالکهاي در نظر گرفته شده براي یک برنامۀ آموزش مهندسی   اطمینان از دستیابی برنامه به

  ].2[است 

رش یافت، سرعت گست ه شد و بهئاي از ارزشیابی، که در ابتداي قرن حاضر ارا در برداشت تازه

 ،...)، روش تدریس، آزمایشگاهها، کتابخانه و انادتاس(کند  جاي ارزیابی آنچه دانشگاه عرضه می به

 حداقل ،ین منظوردب]. 3[ معطوف شد،اند  یعنی آنچه دانشجویان کسب کرده؛2دستاوردها  رتمرکز ب

دستیابی دانشجویان  میزان بارهبراي قضاوت در . دشدستاوردهاي یک برنامۀ آموزش مهندسی تدوین 

موسسۀ آموزشی و ارزیابی در  یا خودارزیابی 3دستاوردهاي مورد نظر، روشهاي ارزیابی درونی به

  .نهادهاي ارزشیابی مستقل توسعه یافتدر  4بیرونی

سسه ارزشیابی آموزش مهندسی ؤسیس مأهاي آموزش مهندسی با تدر کشور ما ارزشیابی برنامه

  ].4[نظر گرفته است  زیر را براي خود درهايسسه رسالتؤاین م.  آغاز شد1390ایران در سال 

 هاي آموزشی و براي اطمینان از صالحیت   ارزشیابی برنامها بتضمین کیفیت آموزش

 ؛اي فعالیتهاي حرفه  آموختگان براي ورود به دانش

 یهاي ریز  و پیشرفت مداوم و تسهیل برنامه نوآوري   از طریق تشویق به کیفیت آموزشيارتقا

 .هاي وابسته هاي مهندسی، فناوري و علوم کاربردي و زمینه راهبردي مورد نیاز در زمینه

____________________________________________________________________ 
 

1. Accreditation 

2. Outcomes 

3. Internal Assessment (Self-Assessment) 

4. External Assessment 
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 سازکار و استانداردهاي مربوط به ،سسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایرانؤسیس مأبه دنبال ت

 گروه مهندسی خصوص و براي بررسی کارایی آنها، این فرایند در شدارزیابی درونی و بیرونی تهیه 

اجرا در  صورت آزمایشی به شریف و گروه مهندسی مخابرات دانشگاه تهران بهصنعتیکانیک دانشگاه م

سسه ؤگرفته شده و آمادگی م نظر دست آمده از این فعالیتها مناسب بودن فرایند در نتایج به. آمد

 ه سازکار دردر این مقال. ارزشیابی آموزش مهندسی براي اجراي این فرایند در سطح ملی را نشان داد

  . ه شده استئهاي آموزش مهندسی کشور ارا بایسته ارزیابی بیرونی برنامهراينظر گرفته شده براي اج

  

  ارزشیابی در جهان .٢

هاي آموزش مهندسی در کشورهاي پیشرفته سازکار و محتواي کم و بیش  مرور فرایند ارزشیابی برنامه

سسه غیردولتی ؤ یک مراآمریکا کشور مهندسی در ارزشیابی آموزش ]. 5[دهد یکسان آنها را نشان می

به نام ابت
1

در .  ارزشیابی شد1936در آمریکا اولین برنامۀ آموزش مهندسی در سال . دهد  انجام می

سسه ؤ دانشگاه و م600 برنامۀ آموزش مهندسی متعلق به بیش از 3100حال حاضر، سالیانه حدود 

 رااین حجم از ارزشیابی . دکن  ابت ارزشیابی میا مؤسسه رعالی آمریکا و برخی کشورهاي دیگرآموزش

 و 1997ابت در سال ]. 3 و 2[ددهنانجام میاي عضو ابت   انجمن حرفه29 داوطلب از 2000بیش از 

این . پس از حدود یک دهه بررسی، مالکهاي جدیدي را براي ارزشیابی آموزش مهندسی عرضه کرد

 EC2000مالکها، که به 
2
است، مبناي ارزشیابی در بسیاري از کشورهاي دیگر قرار گرفته معروف شده  

رنامه آموزش مهندسی ب مالك عمومی و یک مالك اختصاصی را براي ارزشیابی هشتابت ]. 2[است

دستاوردهاي برنامه یا شایستگیهاي  ترین مالك، به در نظر گرفته است که از آن میان مهم

  . آموختگان آن اختصاص یافته است دانش

در . عالی و به تبع آن آموزش مهندسی در اروپا از تنوع زیادي برخوردار بودتا همین اواخر آموزش

هدف این .  کشور اروپایی در شهر ایتالیایی بولونیا با هم مالقات کردند29 ي آموزشا وزر1999سال 

الی اروپاع ایجاد حوزة آموزشاعالی اروپا بیی ایجاد اصالحات و هماهنگی در آموزشاهم گرد
3

مبناي   بر

  هاي منتهی به براي توسعۀ چارچوب مشترك ارزشیابی برنامه. استقالل و خودمختاري آکادمیک بود

عالی اروپا نیز سازکار ارزشیابی مهندسی اروپامدرك مهندسی در حوزة آموزش
4

در . ]7 و 6[د شتهیه  

یید أهندسی برحسب استانداردهاي تهاي آموزش م م ارزشیابی مستلزم ارزیابی ادواري برنامهنظااین 

____________________________________________________________________ 
 

1. Accreditation Board of Engineering and Technology, ABET 
2. Engineering Criteria 2000 
3.  European Higher Education Area (EHEA) 

4. European Accreditation Engineering  (EUR-ACE) 
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. برد کار هاي آموزش مهندسی به  همۀ برنامهخصوصتوان در  استانداردهاي ارزشیابی را می. شده است

 یعنی تواناییها و شایستگیهاي کسب شده دانشجویان را ها؛  چارچوب دستاوردهاي برنامهاستانداردها

توانند آزادانه  عالی میسسات آموزشؤم. کند میرا بیان ن آن  دهد، ولی نحوة رسیدن به توضیح می

 کار بندند یا شرایط خاصی را براي ورود به د و خالقیتهایی را در آن بههند  هاي خود را سامان برنامه

ها  ارزشیابی برنامه]. 6  و5[نندکاین شرط که دستاوردهاي مورد نظر را اقناع    بهفقطآن اعالم کنند،  

نامۀ ارزشیابی شده بر طبق این بر. دهندبق استانداردهاي تعیین شده انجام می ط سازمانهاي ملی بررا

هاي آموزش مهندسی گواهی یا برچسب کیفیت اروپایی برنامه استانداردها
1

  . کند  را دریافت می

اند  در طی یکی دو دهۀ گذشته، سازمانهاي ارزشیابی در کشورهاي مختلف دیگر نیز تشکیل شده

. ه استشدعنوان رکنی مهم در آموزش مهندسی شناسایی  هاي آموزشی به هو ارزشیابی برنام

 نهادهایی مستقل و متکی بر کار داوطلبانه هاي آموزش مهندسی معموالً سازمانهاي ارزشیابی برنامه

 ارزشیابی ،امروزه. سازکار فرایند ارزشیابی در کشورهاي مختلف همخوانی بسیاري با هم دارند. هستند

آمریکاي شمالی، اروپا، استرالیا، ژاپن، مالزي، ترکیه، کشورهاي  آموزش مهندسی در هايبرنامه

 6، 3[کنند بعیت میتپاکستان، آفریقاي جنوبی  و بسیاري از کشورهاي دیگر کم و بیش از الگوي زیر 

  :]13 تا 7و 

 ً؛ست  از دو بخش مجزاي ارزیابی درونی و بیرونی تشکیل یافته افرایند ارزشیابی معموال 

  ؛گیرد موسسه آموزشی صورت میدر ارزیابی درونی یا خودارزیابی 

  ؛ددهن  نهادهاي مستقل ارزشیابی انجام میراارزیابی بیرونی 

 ؛هاي آموزشی متمرکز است تضمین کیفیت برنامه ارزشیابی بیشتر بر 

 ؛گیرد مالکهاي از پیش تعیین شده صورت می ارزشیابی با توجه به 

 ؛ است متکییعنی تواناییهاي کسب شده دانشجویان هاي برنامهارزشیابی بر دستاورد 

 ؛سساتی غیردولتی هستندؤطور معمول م سازمانهاي مسئول ارزشیابی به 

 ؛ بر کار داوطلبانه استوار است این سازمانها عمدتاًارزشیابی در 

 ؛ اندارزشیابان متخصصان رشته مربوط از دانشگاه و صنعت 

  ؛اي است حرفه بر دوش انجمنهايبار اصلی فرایند ارزشیابی 

 ؛استوابسته بهبود برنامه در فاصله دو ارزشیابی  یید مجدد ارزشیابی به أت 

 ؛رود پیش می  شدن به  سمت جهانی  سرعت به  ها و سازکار ارزشیابی به مالکها، رویه 

 تها امضا شده اسیهاي دو یا چند جانبه متعددي براي شناسایی متقابل ارزشیاب توافقنامه . 

 
____________________________________________________________________ 

 

1. Quality Lable for Engineering Degree Programs (EUR-ACE Lable) 
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  ارزشیابی در ایران .۳

تلف براي ارزشیابی آموزش المللی در کشورهاي مخ سسات و مراکز ملی و بینؤسیس مأدنبال ت  به

 راي آن ادهند که محتو ي سامان می ا گونه هاي آموزشی خود را به  دانشگاههاي معتبر برنامه،مهندسی

هاي آموزش مهندسی،  سنجی برنامه در کشور ما اعتبار،سفانهأمت. دکننیید أیکی از این مراکز ت

م آموزش یصورتی که در دنیا مرسوم است، رایج نبوده است و مرکز مستقل خاصی متولی ارزیابی دا به

، ایجاد سازکاري ملی 1388سیس انجمن آموزش مهندسی ایران در سال أدنبال ت  به. ستمهندسی نی

ثبت رساندن   ین منظور، با بهدب. گرفت رارکار ق هاي آموزش مهندسی در دستور ارزشیابی برنامهبراي 

وظیفه .  اولین قدم در این راه برداشته شد1390سسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران در سال ؤم

طبق  بر]. 4[هاي آموزش مهندسی ایران در نظر گرفته شده است سسه ارزشیابی برنامهؤاصلی این م

اي  سسهؤسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران مسؤ م،سسه تهیه شدهؤاي که براي این م   اساسنامه

سسه تشکلی از افراد حقیقی، انجمنها و ؤاین م. سیاسی و غیرانتفاعی است غیردولتی، غیرتجاري، غیر

 :سیس شده استأاهداف زیر ت    براي نیل به،طورکلی  اهداف آموزشی و علمی است که بهبامراکز 

هندسی در تمام ارکان نظام آموزش مهندسی ارزشیابی و اعتباربخشی کیفیت آموزش م. الف

ت علمی و سایر عواملی که در کیفیت آموزش ئنظیر برنامه، تجهیزات، ابزارگان، فضا و مکان، هی

  ؛مهندسی مؤثر هستند

ویژه برونداد برنامه  هاي آموزش مهندسی به ذینفعان و اعتبارسنجی دوره  اطمینان بخشی به  . ب

آموختگان صالحیت دانش در خصوص ایجاد اطمینان هاي کارشناسی مهندسی براي  دوره

 ؛اي و نیز در ادامه تحصیل ورود به فعالیتهاي حرفهبراي

 :هاي الزم براي ارتقاي کیفیت آموزش مهندسی از طریقایجاد زمینه. پ

 فرهنگی در زمینه روشهاي اعتبارسنجی و اعتباردهی  و تحقیقات علمی دادنانجام 

 آموزش مهندسی؛

 صنعتی و پژوهشی؛، علمی، نهادهاي اجراییهمکاري با   

 تدوین استانداردهاي کیفیت آموزش مهندسی و شاخصهاي آن؛  

 کنندگان ریز و استفاده هاي آموزش دهنده، برنامه مجموعه  دهی بهرسانی و آگاهیاطالع

  ا همایشهاي تخصصی؛یبا انتشار خبرنامه، نشریه، کتاب ) صنعت(

 اي فرایند ارزیابی درونی و برونی و فراهم آوردن سازکار هاي آموزشی در اجرهترغیب گرو

  اجرایی الزم؛    

 حمایت از ارزیابیهاي درون سازمانی، نهادهاي آموزشی و همکاري با آنها؛  
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 المللیهاي بینهاي ارتباط مؤسسه با شبکهفراهم آوردن زمینه. 

عالی ت مدیره، شورايئمنا، هیت ائهی: ند ازاارکان مؤسسۀ ارزشیابی آموزش مهندسی ایران عبارت

  ارزیابی بیرونی ودادن  بار اصلی انجام ،از این میان. ارزشیابی و اعتبارسنجی، بازرسان و دبیرخانه

سسه ؤاین رکن م. عالی ارزشیابی و اعتبارسنجی است نتیجۀ ارزشیابی با شورايبارهگیري در تصمیم

اهداف مؤسسه و پاسداشت فرایند ارزشیابی و منظور نیل به که بهاست  تحقیقاتی  وشورایی علمی

شورا متشکل از . شود اعتبارسنجی و کسب اعتماد در داخل کشور و در سطح بین المللی تشکیل می

هاي مختلف مهندسی و سه نفر از متخصصان و استادان  هشت نفر از متخصصان و استادان رشته

ت امنا و با حضور ئثر است که در جلسه هیؤریزي و داراي سوابق مارزشیابی، اعتبارسنجی، برنامه

حداقل شرایط عضویت در شوراي عالی ارزشیابی . شوند سسه انتخاب میؤت مدیره مئاعضاي هی

 سال سابقه صنعتی، داراي تألیفات و انتشارات 20دارا بودن مرتبه حداقل دانشیاري یا : عبارت است از

خوردار از اشتهار و آوازه مطلوب در دانشگاه یا هاي مختلف مهندسی، ارزشیابی و برمؤثر در زمینه

ارزیابی . شود  دانشگاه مربوط آغاز میدر آموزشی با ارزیابی درونی آن   ارزشیابی یک برنامه.صنعت

سسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران انجام ؤ مدرگونۀ تجویز شده  باید به) یا خود ارزیابی(درونی 

 مالك  هشتسسات مشابه در بسیاري از کشورهاي دیگر،ؤمسسه، همراستا با ؤاین م]. 14[شود

 این ؛هاي آموزش مهندسی در نظر گرفته است عمومی و یک مالك اختصاصی را براي ارزیابی برنامه

دانشجویان، هدفها، دستاوردها، بهبود مداوم کیفیت، برنامۀ درسی، آموزشگران، : ند ازامالکها عبارت

 ،سسه ارزشیابی شودؤ این مند درامایلدانشگاهها اي که  برنامه. ه برنامهامکانات، پشتیبانی و مالك ویژ

  . شته باشدباید حداقل شرایط در نظر گرفته شده براي این مالکها را دا

  

  هاي آموزش مهندسی ارزیابی بیرونی برنامه .٤

 رازیابی درونی ار. شود کار ارزیابی بیرونی با دریافت گزارش ارزیابی درونی یک برنامۀ آموزشی آغاز می

 تکمیل و همراه با مستندات الزم ، ارزشیابی شودندااي که مایل برنامهتهیه کننده  انادتمسئوالن و اس

گزارش ارزیابی درونی حاوي اطالعات عمومی در بارة برنامه و . کنندمیسسه ارزشیابی ارسال ؤبه م

مالکهاي آموزش مهندسی   امه به نحوة دستیابی برنبارهدانشگاه و اطالعات اختصاصی و دقیق در 

سسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران از چند ؤم در فرایند ارزیابی بیرونی یک برنامه آموزشی. است

اي  گونه ارزیابی بیرونی باید به. آورده شده است 1مرحله تشکیل شده است که چکیده آن در جدول 

 مصوب، نتایج آن مورد قبول همۀ طرفهاي نظر گرفتن مالکها و استانداردهاي انجام شود که ضمن در

اعمال اي طراحی شده است تا در اجراي آن گونه  فرایند ارزیابی بیرونی به،رو از این. نفع باشدذي

  ]. 15  و4[حداقل برسد  شخصی بهياهنظر
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 هاي آموزش مهندسی مراحل فرایند ارزیابی بیرونی و ارزشیابی برنامه :1جدول 

 سسه ارزشیابیؤم  امه ارزیابی درونی تکمیل شده و مستندات پیوست آن بهنراه با پرسشارسال تقاضانامه هم  

 کارگروه ارزشیابیتشکیل  

 کارگروه ارزشیابیدر  مقدماتی و دفتري پرسشنامه و مدارك دریافت شده بررسی 

 سسه آموزشیؤ از مبازدید کارگروه ارزشیابی 

  برنامه آموزشیباره ارزشیابان در ياه گزارش ارزیابی بیرونی شامل نظرنویسپیشتهیه  

 هاي مصوب رویه تر شوراي عالی ارزشیابی با توجه به نویس گزارش توسط دو نفر از اعضاي ارشد مطالعه و ویرایش پیش 

 آن   پاسخ بهبرايدانشگاه و فرصت یک ماهه دانشگاه   ارسال گزارش به 

 سرپرست کارگروه ارزشیابی به دستطرف دانشگاهنظر گرفتن پاسخ دریافت شده از   تهیه گزارش نهایی با در  

 ارسال گزارش نهایی به شوراي عالی ارزشیابی براي ویرایش و تصویب نهایی 

  سسه ارزشیابیؤماز دانشگاه    ارزشیابی برنامه بهبارهابالغ رسمی تصمیم نهایی در 

  

زیابی بیرونی، دهد که گروههاي مختلفی چون مرکز آموزشی متقاضی ار نشان می1مرور جدول 

سسه ارزشیابی، شوراي عالی ارزشیابی و اعتبارسنجی و کارگروه ارزشیابی، هر یک ؤانجمنهاي عضو م

  ].4 و 3[نحوي، در فرایند ارزیابی بیرونی یک برنامه آموزش مهندسی درگیر هستند به

 مراکز در گرفته اقدامات صورت. اند  کارفرماي ارزشیابی، مراکز آموزشی در واقع:مراکز آموزشی 

همراه مستندات   تکمیل و ارسال پرسشنامه ارزیابی درونی به: است از  متقاضی ارزشیابی عبارت

ها، بازدید از  سسه و ترتیب مصاحبهؤیزبانی کارگروه ارزشیابی در طی بازدید از مم ،مربوط

دادن  ،توان در گزارش ارزیابی درونی عرضه کرد امکانات و تجهیزات و دیگر مواردي که نمی

سسه ارزشیابی در فرصتی یکماهه و تشریح اقداماتی که براي رفع ؤگزارش اولیه م  پاسخ به

 . نقایص و بهبود برنامه از زمان بازدید صورت گرفته است

 سسه ارزشیابی انتخاب و معرفی افراد ؤ از وظایف اصلی هر انجمن عضو م:انجمنهاي عضو

 افرادي را ،انجمنها همچنین. هاي آموزشی است مهداوطلب براي تصدي پست ارزیابی بیرونی برنا

 .کنند سسه ارزشیابی پیشنهاد میؤبراي عضویت در شوراي عالی ارزشیابی و هیئت امناي م
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 طبق   این شورا مسئول مدیریت فرایند ارزشیابی بر:عالی ارزشیابی و اعتبارسنجیشوراي

نهاد تغییر یا اصالح مالکهاي این شورا در صورت لزوم پیش. ها و مالکهاي مصوب است رویه

خصوص  ارزشیابی را تعیین و تصمیم نهایی را در   سرپرست کارگروه،ارزشیابی را عرضه

توان  عالی ارزشیابی و اعتبارسنجی را به نحو زیر میوظایف شوراي. کنند ابی اتخاذ میارزشی

 :خالصه کرد

  اجراي فرایند ارزیابی بیرونی؛هبارگیري در بررسی مقدماتی گزارش ارزیابی درونی و تصمیم   -

 تعیین کارگروه ارزشیابی بیرونی و صدور حکم براي اعضاي آن؛   -

 سسه آموزشی؛ؤریزي بازدید کارگروه ارزشیابی از مبرنامه   -

دریافت گزارش مقدماتی کارگروه ارزشیابی و ارسال آن به متقاضی پس از ویرایش از طریق    -

 سسه ارزشیابی؛         ؤم

 سسه ارزشیابی؛ؤئه گزارش ارزیابی بیرونی به مارا   -

 کارگروه   تکمیلی دانشگاه متقاضی در فرصت زمانی تعیین شده و ارجاع آن بهياهدریافت نظر   -

 ارزشیابی؛

  ارزشیابی بیرونی انجام شده؛ بارهگیري نهایی دردعوت از دبیرکارگروه ارزشیابی براي تصمیم   -

عمل آمده و ارجاع آن به هیرونی حاوي پیشنهاد نوع داوري بتنظیم گزارش نهایی ارزشیابی ب   -

 سسه ارزشیابی؛ؤت امنا براي تصویب از طریق مئهی

 پایش بهبود مستمر برنامه پس از اولین ارزشیابی؛   -

 .سسهؤپیشنهاد اصالح مالکها و سازکار فرایند ارزشیابی به م   -

  

 یک یا چند برنامۀ آموزشی یک باره مسئول قضاوت درارزشیابی  کارگروه :کارگروه ارزشیابی

کارگروه ارزشیابی متشکل از سه نفر از . هاي مصوب ارزشیابی است مالکها و رویه  دانشگاه با توجه به

  : شرح زیر است صاحبنظران و استادان رشته مورد ارزشیابی به

ن آموزش  نماینده منتخب انجم،دبیرکارگروه به انتخاب شوراي عالی ارزشیابی و اعتبارسنجی

 نماینده  وت مدیره انجمنئانتخاب هی  ت علمی با مرتبه استادي بهئمهندسی ایران از میان اعضاي هی

ت ئانتخاب انجمن عضو هی  منتخب انجمن تخصصی مربوط از میان متخصصان و صاحبنظران رشته به

ۀ مورد ارزشیابی دبیر کارگروه مسئول تماس با دانشگاه و سرپرست گروه ارزیابی درونی برنام. امنا

ه ئد و مسئول تهیه گزارش پس از بازدید و ارانکمی ترکیب کارگروه اظهار نظر خصوصوي در . است

 فرایند پیگیري وسازي آماده سسه برايؤکارشناس مجرب منتخب م. عالی ارزشیابی استشوراي   آن به
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توان  نحو زیر می  وه ارزشیابی را بهوظایف کارگر. کندمی همکاري  کارگروه ارزشیابیارزشیابی با

  :خالصه کرد

ریزي براي بازدید از  برنامه،بررسی مقدماتی گزارش ارزیابی درونی ارائه شده توسط متقاضی

دادن  روز براي انجام سسه به مدت دو تا سهؤ بازدید از م وسسه آموزشی به منظور ارزیابی بیرونیؤم

 :فعالیتهاي زیر

 یت مرکز آموزشی در ابتداي بازدید؛جلسه هماهنگی با مدیر 

  ؛)کارگاهها، آزمایشگاهها، کالسها و خدمات تکمیلی(بازدید از امکانات آموزشی برنامه 

 آموختگان و در صورت ت علمی، کارکنان، مدیریت، دانشئمصاحبه با دانشجویان، اعضاي هی

 امکان برخی از کارفرمایان آنها؛ 

  گروه ارزیابی درونی برنامه و مدیریت در انتهاي بازدید؛برگزاري جلسه تبادل نظر با اعضاي 

 عالی تهیه گزارش مقدماتی ارزشیابی بیرونی با ذکر دالیل توجیهی و تحلیلی به شوراي

 ارزشیابی؛

 تکمیلی ياهکارگروه ارزشیابی پس از دریافت نظر  دبیردستبهنویس گزارش نهایی تهیه پیش 

 .دانشگاه متقاضی در فرصت یکماهه

 

  رزشیابانا .۵

 بارهوظیفه ارزشیابان قضاوت در . هاي آموزشی ارزشیابان هستندهسته اصلی ارزیابی بیرونی برنامه

ارزشیابان افرادي . سسه ارزشیابی استؤمالکهاي تعیین شده م  نحوه و میزان دستیابی برنامه به

 بخش خصوصی و نعاال دانشگاه، ارباب صنعت، نمایندگان دولت، فاندتامدیران آموزشی، اس(اي  حرفه

وظیفه اصلی ارزشیابان . عالی هستندآموزشکیفیت  يحرفه خود و ارتقا مند به ، عالقه)افراد بازنشسته

کنند آیا برنامه  ارزشیابان تعیین می. در زمینۀ تخصصی است هاي آموزشی  برنامهبارهقضاوت در 

شود، بار اصلی ارزیابی بیرونی  ه میکه دید همچنان. مالکهاي مورد نظر رسیده است یا نه  آموزشی به

د و در قبل، همزمان و بعد از اشطرف ب رو، ارزشیاب باید فردي بیدوش ارزشیابان است؛ از این  به

 باید در حفظ ،ارزشیابان همچنین. سسه آموزشی اجتناب کندؤبازدید از هرگونه تضاد منافع با م

دهند انجام می افراد داوطلب معموالًرا بی بیرونی ارزیا. سسه آموزشی کوشا باشندؤاطالعات و اسرار م

سسه ؤم  اي، که عضو آن هستند، انتخاب و به ارزیابی از طریق انجمن حرفه  مندان بههعالق]. 14 و 4[

این افراد در صورت گذراندن موفقیت آمیز دورة کوتاه مدت آموزشی . شوند ارزشیابی معرفی می

  . کنند  مهندسی را کسب میهاي آموزش صالحیت ارزیابی برنامه
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  گزارش ارزیابی بیرونی .۶

ي پرسشنامۀ تکمیل شدة ارزیابی درونی و مستندات همراه آن و امحتو  کارگروه ارزشیابی با توجه به

 میزان بارهسسه آموزشی، گزارشی مقدماتی در ؤ مشاهدات صورت گرفته در طی بازدید از م،همچنین

طور مقدماتی در  را به کند و آن ي در نظر گرفته شده تهیه میهمخوانی برنامه مورد نظر با مالکها

در این گزارش نقاط ابهام . کند ه میئمسئوالن برنامه ارا   به،جلسه پایانی بازدید، از طریق دبیر کارگروه

  . شود و کاستیهاي احتمالی برنامه آموزشی فهرست می

. نندک شده براي ارزشیابی را اقناع هاي در نظرگرفته هاي آموزشی باید مالکها و رویه برنامه

مالکهاي ارزشیابی . مالکها هستند   میزان دستیابی برنامه بهخصوصارزشیابان مسئول قضاوت در 

هاي آموزشی، پیگیري بهبود دایم کیفیت برنامه و کمک  براي اطمینان از کیفیت مناسب برنامه

نفع را در محیطی پویا و رقابتی ارضا کند،  ذياي که نیازهاي طرفهاي گونه توسعه برنامه آموزشی، به به

االت ؤ دستاوردهاي یک برنامه آموزشی باید سخصوص قضاوت در بارهارزشیابان در . اندتدوین شده

  ]:13[زیر را از خود بپرسند

 اند؟ آیا دستاوردهاي تعیین شده مناسب 

 اند؟ثري گردآوري شدهؤصورت منظم و م ها بهآیا داده 

 ي برنامه است؟ازیابی درونی متناسب با محتوآیا روشهاي ار 

 کار گرفته شده است؟ آیا روشهاي ارزیابی مستقیم نیز به 

 آیا برنامه ارزیابی درونی واقع بینانه و پایدار است؟ 

  کار   براي بهبود برنامه به نتایجوشده است دست آمده از ارزیابی قضاوت  نتایج بهدر باره آیا 

 اند؟ رفته

 بوده است؟متناسب هاي مراحل ارزیابی و قضاوت  ورت گرفته با یافتهآیا اقدامات ص 

 
وضوح نشان دهد     است که به اینسسه آموزشی متقاضی ارزشیابیؤباید توجه داشت که وظیفه م

بررسی   سسه آموزشی، با توجه بهؤکارگروه ارزشیابی طی بازدید از م. ا داردنظر ر مالکهاي مورد برنامه 

توانند در پرسشنامه ارزیابی درونی   بررسی عواملی که نمی،سسه آموزشیؤا شده مدقیق موارد ادع

را  نقاط قوت و ضعف برنامۀ آموزشی باره قضاوت مقدماتی در  وبررسی امکانات برنامهنیز بیایند و 

م در این مرحله ایجاد ساختاري مسئله مه. کند را در قالب گزارشی عرضه می د و آنهدمیانجام 

کارگروه ارزشیابی ممکن . گرفته است  مناسب براي عرضۀ نتایج ارزیابی بیرونی و قضاوتهاي صورت

د و در جاهایی ن، در مواردي ضعف مشاهده ک باشد بخشهایی از برنامه نگرانی داشتهخصوصاست در 
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براي بهبود کیفیت برنامه عرضه زیر را اي ه در مواردي نیز کارگروه پیشنهاد،باالخره]. 4[کمبود ببیند

  :کند می

 ؛ مالك بدون مشکل و مطابق معیارهاي در نظر گرفته شده است:کامل 

 ولی این امکان وجود دارد که در آینده شرایط است،  مفهوم کلی مالك اقناع شده :1نگرانی

 ؛اي تغییرکند که مالك ارضاع نشود گونه به

 کیفیت   از ولی استحکام کافی براي کسب اطمیناناست، شده مفهوم کلی مالك اقناع : 2ضعف

 مورد نظر باید تا قبل از بازدید بعدي اقدامات اصالحی  مالك  براي دستیابی به.  را نداردبرنامه

 ؛انجام شود

 ؛ مفهوم کلی مالك اقناع نشده است:3کمبود 

 ولی ،شود بی مربوط نمیارزشیا  طور مستقیم به  اظهار نظر یا پیشنهادي است که به:4مشاهده 

  .شود ه میئ بهبود برنامه ارا و برايسسه آموزشیؤم  براي کمک به

ناي مالکهاي از پیش تعیین شده و قوت شواهد عرضه شده مب کلی، برنامۀ آموزشی باید بر طور به

ین منظور، در زمان تدوین گزارش بازدید باید دب.  شخصی ارزشیابانياه نه برطبق نظر،دشوقضاوت 

گیري بیان  ها و عباراتی استاندارد و قابل اندازه مالکهاي مورد نظر با واژه  سطح دستیابی برنامه به

 فراهم آمده 2 در جدول ،مجموعه سطوح استانداردي که براي مالکهاي ارزشیابی تدوین شده. شوند

تفاده از تعاریف  هر یک از مالکهاي ارزشیابی با اسباره خود را در ياهکارگروه ارزشیابی نظر. است

 ساختار کلی گزارش ارزیابی بیرونی را سازمان ،ین ترتیبدد و بنکمی تهیه 2مندرج در جدول 

ن منظور، با توجه به اطالعات گردآوري شده، یکی از اعداد زیر در هر خانۀ دیب). 3جدول (دهد    می

ارزشیابان باید بتوانند ). 3( کمبود  و)2(، ضعف )1(، نگرانی )0(کامل : شود  قرار داده می3جدول 

. کنند اصالحی خود را عرضه ياهسسه آموزشی ایفا و در موارد الزم پیشنهادؤنقش مشاور را براي م

  .دشو  درج می3 در ستون مالحظات جدول ، برنامه وجود دارديدر مواردي که پیشنهادي براي ارتقا

ز بررسی دفتري پرسشنامه، ستون اول پس ا.  داراي سه ستون براي اظهار نظر است3جدول 

تکمیل ) در صورت وجود(سایت ارزیابی درونی برنامه  وب،کنترل محتوا و پیوستهاي آن و همچنین

ارزشیابان در زمان . مندرجات این ستون راهنماي کارگروه ارزشیابی طی بازدید محلی است. شود می

____________________________________________________________________ 
 

1. Concern 

2. Weakness 

3. Deficiency 

4. Observation 
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هاي آنها حاوي اعداد  ند که خانهربررسی مواردي دا  سسه آموزشی بیشترین توجه را بهؤبازدید از م

  .تري استبزرگ

اي که در پایان  شود و در جلسه سسه آموزشی تکمیل میؤ بازدید از محین در 3ستون دوم جدول 

حلهاي  شود، رئوس کاستیها و راه بازدید با حضور مدیریت و تیم ارزیابی درونی برنامه برگزار می

گزارش تهیه شده براي هر برنامه، نقاط قوت و . شود نده میبرنامه رسان اطالع مسئوال  پیشنهادي به

همراه موارد نگرانی، ضعف و کمبود برنامه را مشخص و با ذکر مشاهدات صورت گرفته   استحکام به

سسه ؤ پس از دریافت پاسخهاي م3ستون سوم جدول . کند  اصالحی را عرضه میياهپیشنهاد

بررسی آنچه در ستون سوم و ستون . دشو بی تکمیل میآموزشی به گزارش مقدماتی کارگروه ارزشیا

  . برنامه آموزشی استباره معیار قضاوت نهایی در ،مالحظات آمده

  

  گزارش نهایی ارزشیابی .٧

 نتیجه بارهبراي قضاوت در . هاي آن است ارزشیابی یک برنامه آموزشی تابعی از اقناع تک تک نیاز

مجموعۀ نیازهاي در نظر    میزان دستیابی برنامه بهخصوصارزشیابی برنامه یا ثبت نتیجه قضاوت در 

کارگروه ارزشیابی با توجه به این اطالعات . اي انتخاب شده است گرفته شده، مقیاسی سه درجه

 براي هر یک از مالکهاي ،ن منظوردیب). 4جدول (نند ککاربرگه نهایی فرایند ارزشیابی را تکمیل می

 :شود ز سه سطح زیر انتخاب میارزشیابی خانه مربوط به یکی ا

 این ).  احتمالی براي بهبود برنامهياههمراه با پیشنهاد( یا ارزشیابی بدون شرط قابل قبول

قابل " همۀ نیازهاي آن در حد بارهشود که قضاوت در   میدادهاي  برنامه  سطح از ارزشیابی به

جدول (شود  اعطا می)  سال5(در این حالت گواهی ارزشیابی براي یک دوره کامل .  باشد"قبول

 ؛)4

 همراه با فهرستی از کاستیها و مدت زمانی که باید برطرف ( یا ارزشیابی مشروط قبول مشروط

 یک یا تعدادي از مالکها بارهشود که قضاوت در  این سطح از ارزشیابی زمانی اعطا می). شوند

 ،شوند زشیابی مشروط میهایی که ار گواهی برنامه). 4جدول ( باشد "قبول مشروط"صورت  به

داده و در انتهاي این مدت، برنامه براي اطمینان از اقناع شروط )  سال2(تري  براي مدت کوتاه

  ؛شود  بازبینی میمجدداً

 4 جدول( باشد نداشته وجود شدهیاد حالت دو از یک هیچ که است حالتی معرف قبول قابل غیر.( 

 ].10 و 9 ،8 ،6[کند تجویز را ارزشیابی شدن مردود ندتوا می ارزشیابی کارگروه شرایطی چنین در

 تا رسدمی آموزشی سسهؤم اطالع به برنامه عمده نواقص ارزشیابی شدن اعالم مردود صورت در

  .دشو استفاده مجدد ارزشیابی براي آن دنکر آماده و برنامه کیفیت بهبود براي
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ارزشیابی . رسد ارزشیابی به پایان نمیو با کسب مدرك است ارزشیابی یک برنامه فرایندي دایمی 

 کیفیت برنامه آموزشی در فاصله دو ارزشیابی ي ساله مستلزم اثبات ارتقا5مجدد برنامه پس از دوره 

  .است

  

  ].14 و 4 ،3[مهندسی آموزش برنامۀ ارزشیابی مالکهاي کاستیهاي سطح دهنده اننش استاندارد سطوح :2 جدول

1.
 

ن
جویا

ش
دان

 

 طور غیرمداوم  دهد؛ برنامه به دانشجویان مشاوره می  پیوسته بهناصورتی  برنامه به: نگرانی

  .گیرد کار می تمام الزامات برنامه را به  روشهاي کسب اطمینان از رسیدن دانشجویان به

 دهد؛ مستند سازي جایگزینی   مشاوره می،بیشتر دانشجویان، و نه همۀ آنها  برنامه به: ضعف

 .تقالی ناقص یا محدود استدرسها یا قبول واحدهاي ان

 دهد؛ برنامه روشهاي کسب اطمینان از اینکه  دانشجویان مشاوره نمی  برنامه به: کمبود

گونه مستنداتی در گیرد؛ هیچ کار نمی اند، به دانشجویان همۀ نیازهاي برنامه را کسب کرده

  .  جایگزینی واحدها یا قبول واحدهاي انتقالی وجود نداردخصوص

 

2.
 

ي آ
هدفها

ی برنامه
ش

موز
 

 اند؛ طرفهايدفعات بازبینی نشده   ولی به،هدفهاي آموزشی برنامه منتشر شده: نگرانی  

اند؛ تهیۀ هدفهاي آموزشی برنامه نفع همکاري محدودي در فرایند تهیه هدفها داشتهذي 

 هدفهاي بارهدوش یک نفر بوده است؛ فرایند غیر مستمري براي قضاوت در  بیشتر به

  .رفته شده است گنظرآموزشی در 

 نفع و طرفهاي ذيبراي  ولی قابل دستیابی ،اند هدفهاي آموزشی برنامه منتشر شده: ضعف

نفع در فرایند تهیه هدفهاي آموزشی محدود مندان نیست؛ مشارکت طرفهاي ذي دیگر عالقه

 نحوة تهیۀ هدفهاي آموزشی وجود دارد؛  بارهو ناکافی است؛ شواهد محدود یا ناکافی در

ارتباط هدفهاي آموزشی با برنامه درسی ناقص یا غیر واضح است؛ فرایند ناقصی براي 

 .هدفهاي آموزشی برنامه وجود دارد   دستیابی به خصوصضاوت درق

 در ايگونه همکارينفع هیچاند؛ طرفهاي ذي هدفهاي آموزشی برنامه منتشر نشده: کمبود 

 هدفهاي بارهنوع فرایندي براي قضاوت در   اند؛ هیچ فرایند تهیۀ هدفهاي آموزشی نداشته

 میزان حصول هدفهاي آموزشی برنامه خصوصاي در  گونه داده آموزشی وجود ندارد؛ هیچ

  . وجود ندارد
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3.

 
ي برنامه

ستاوردها
د

 

 دستاوردهاي برنامه ناقص است؛ تعداد کمی از    دستیابی بهشان دادننحوة ن: نگرانی

اند؛ فرایند ارزیابی دستاوردهاي برنامه بیش از  زیابی شدهطور ناقص ار دستاوردهاي برنامه به

  .اندازه بر دوش یک نفر بوده است

 برخی، و نه همۀ، دستاوردهاي برنامه نشان داده شده است؛ نتایج  نحوة دستیابی به: ضعف

ارزیابی برخی، و نه همۀ، دستاوردها مستندسازي شده است؛ شواهد ارزیابی براي تعداد 

  .وجود نداردردهاي برنامه کمی از دستاو

 براي ياست؛ شاهدنشان داده نشده دستاوردهاي برنامه  نحوة دستیابی به: کمبود  

، دهد هاي ارزیابی، که میزان دستیابی برنامه به دستاوردها را نشان می  فرایندادندنشان

  .وجود ندارد

 

4.
 

بهبود مداوم برنامه
 

 وت اقدامی صورت نگرفته است؛ ارزیابی  برخی از نتایج مهم مرحلۀ قضادر خصوص: نگرانی

تعدادي از دستاوردهاي برنامه ناقص است؛ فرایند ارزیابی دستاوردها بیش   نحوة دستیابی به

  .از اندازه بر دوش یک نفر بوده است

 اقدامات صورت گرفته براي بهبود برنامه، با خصوصشواهد ناقص یا محدودي در : ضعف 

 دارد؛ هدفهاي کلی تعریف شده و مستندات ارزیابی براي نتایج ارزیابی، وجود  توجه به

برخی، و نه همۀ، دستاوردهاي برنامه وجود دارد؛ شاهدي بر ارزیابی تعداد   ستیابی بهد

محدودي از هدفهاي آموزشی وجود ندارد؛ شاهدي بر ارزیابی تعداد محدودي از 

  .دستاوردهاي برنامه وجود ندارد

 قدامات صورت گرفته براي بهبود برنامه، با توجه به نتایج  ابارههیچ شاهدي در : کمبود

؛ هیچ وجود نداردارزیابی، وجود ندارد؛ هدفهاي کلی تعریف شده و نتایج ارزیابی مستند 

هدفهاي آموزشی برنامه وجود ندارد؛ هیچ    دستیابی دانشجویان بهبارهشاهد ارزیابی در 

  .دستاوردهاي برنامه وجود ندارد   دستیابی دانشجویان بهبارهشاهد ارزیابی در 
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5.

 
ی

س
برنامۀ در

 

 هدفهاي آموزشی برنامه و دستاوردهاي آن است و حاوي جهتبرنامۀ درسی در : نگرانی 

درسهاي اختیاري   مین این نیازها بهأ ولی براي ت،استاي  لفۀ حرفهؤحداقل نیازهاي هر م

  . استاست؛ دروس اختیاري فعلی براي پوشش این نیازها کافیوابسته 

 هاي برنامه را پوشش  گرچه برنامه درسی برخی از هدفهاي آموزشی و دستاورد: ضعف

حال همترازي روشنی بین برنامۀ درسی و تمام هدفها و دستاوردها وجود  دهد، با این می

لفۀ ؤتوانند نیازهاي م و این دروس نمیوابسته استدروس اختیاري   ندارد؛ برنامه درسی به

  .نندکرده اي را برآو حرفه

 همترازي روشنی بین برنامۀ درسی و هدفهاي آموزشی و دستاوردهاي برنامه وجود : کمبود

  .اي نیست لفۀ حرفهؤندارد؛ برنامۀ درسی حاوي نیازهاي حداقلی م

 

6.
 

ن
ستادا

ا
 

 ولی بازنشسته شدن یا ترك خدمت ، شایسته استانادتبرنامه داراي تعداد کافی اس: نگرانی 

 و انادته دروس، سطح ارتباط بین اسر تداوم برنامه، تکرار مناسب ارائ بمتصور برخی از آنها

 برخی از باره؛ برنامه در شتثیر خواهد گذاأدانشجویان یا کسب مشاوره توسط دانشجویان ت

  .استمتکی  پاره وقت و بازنشسته انادتقسمتهاي خود بر اس

 برنامه انادتهاست؛ اس زمینه در برخی، و نه همۀ،انادتبرنامه داراي تعداد کافی اس: ضعف 

 برنامه انادتاي خود دارند؛ اس امکانات الزم براي توسعه حرفه  دسترسی محدود یا ناقصی به

  .دارندن روحیۀ مناسبی انادتارند؛ اسد پیشبرد اصولی برنامه بارهاختیار ناکافی در 

 مناسبی براي اطمینان  برنامه تواناییهاي انادت برنامه ناکافی است؛ اسانادتتعداد اس: کمبود

 وجود ندارد؛ انادتاي براي توسعه تواناییهاي اس ند؛ هیچ برنامهداراز پیشبرد اصولی برنامه ن

براي اطمینان از راهنمایی صحیح برنامه ندارند؛ روحیۀ را  برنامه اختیارات الزم انادتاس

  .ضعیف استدان اتاس
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7.

 
ت

امکانا
 

 اي براي پیشبرد برنامه مناسب دانشگاه و منابع رایانهدر حال حاضر امکانات برنامه یا : نگرانی

اهدافش و ایجاد   رسیدن بهبراي  ولی کاهش اعتبارات ممکن است بر توانایی برنامه ،است

  .ثیر بگذاردأمحیطی مناسب براي یادگیري ت

 اند؛ برخی، و   براي پیشبرد برنامه مناسب،برخی، و نه همۀ امکانات برنامه یا دانشگاه: ضعف

  .اند براي پیشبرد برنامه مناسب،اي ه همۀ منابع رایانهن

 اي براي امکانات برنامه یا دانشگاه براي پیشبرد برنامه کافی نیست؛ منابع رایانه: کمبود

  .پیشبرد برنامه کافی نیست

 

8.
 

ی
شتیبان

پ
 

 ثر برنامه، ؤتغییرات اخیر در مدیریت ممکن است بر حمایتهاي دانشگاه و راهبري م: نگرانی

 منابع براي جذب، ،ثیر بگذارد؛ در حال حاضرأراي اطمینان از کیفیت و تداوم برنامه، تب

 کاهش منابع مالی در آینده ،حال ست، با این ا برنامه کافیانادتاي اس  حرفهيحفظ و ارتقا

 موجود بشود؛ انادت یا توانایی برنامه براي حفظ اسانادت کاهش تعداد اسموجبممکن است 

ب، در حال حاضر منابع مالی براي تهیه، نگهداري و استفاده از وسایل و همین ترتی به

 توانایی برنامه در تهیه، ، ولی کاهش منابع مالی در آینده ممکن است،تجهیزات کافی است

  .نگهداري و استفاده از وسایل و تجهیزات برنامه را محدود کند

 زنده براي اطمینان از کیفیت و حمایتها و کمکهاي دانشگاه به برنامه و مدیریت سا: ضعف

 انادتاي اس تداوم برنامه نامنظم و ناقص است؛ منابع دایمی براي جذب، حفظ و توسعۀ حرفه

 ندارد؛ منابع دایمی براي تهیه، نکهداري و استفاده از وسایل و تجهیزات مرتبط دبرنامه وجو

  .با برنامه وجود ندارد

 گیرد؛ صورت نمیاي از سوي دانشگاه  یت سازندهبرنامه حمایتهاي مالی یا مدیراز : کمبود

اي آنها کافی نیست؛ منابع براي تهیه،   حرفهي و ارتقاانادتمنابع براي جذب و حفظ اس

  .نگهداري و استفاده از وسایل و تجهیزات مرتبط با برنامه وجود ندارد
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  دسیهاي آموزش مهن  کاربرگه ثبت نتایج ارزیابی بیرونی برنامه:3جدول 

با توجه به نتایج ارزیابی بیرونی عدد مناسب را در هر خانه 

، )2(، ضعف )1(، نگرانی )0(کامل  ::جدول قرار دهید

 )3(کمبود 

1 

بررسی 

 دفتري

2  

بازدید 

 محلی

3 

نتیجه 

 نهایی

  

 اتمالحظ

     دانشجویان: 1مالك 

     پذیرش دانشجویان .1-1

     ارزیابی عملکرد دانشجویان .1-2

     انشجویاند  مشاوره به .1-3

     دانشجویان میهمان، انتقالی و درسهاي انتقالی .1-4

     آموختگیالزامات دانش .1-5

     آموختگی روند ثبت نام و دانش .1-6

    هدفهاي آموزشی برنامه: 2مالك 

     موریتأم. 2-1

     هدفهاي برنامه آموزشی. 2-2

     موریت دانشگاهأسازگاري هدفهاي آموزشی برنامه و م. 2-3

     طرفهاي درگیر برنامه. 2-4

     فرایند تدوین هدفهاي آموزشی. 2-5

     هدفهاي آموزشی  دستیابی به. 2-6

     دستاوردهاي برنامه. 3مالك 

     فرایند تهیه و بازنگري دستاوردهاي برنامه آمورشی. 3-1

     دستاوردهاي برنامه. 3-2
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     وم و مهندسیکارگیري دانشهاي ریاضی، عل به) الف

     هاطراحی و اجراي آزمایشها و تحلیل و تفسیر داده) ب

رفع یک براي طراحی یک وسیله، سیستم یا فرایند، ) پ

 نیاز

    

      عملکردهاي متفاوتباکار در گروههاي ). ت

     شناسایی، فرموله کردن و حل مشکالت مهندسی). ث

     قیاي و اخال درك مسئولیتهاي حرفه). ج

     ثر ؤایجاد ارتباط م). چ

حلهاي مهندسی بر جامعه محلی و ثیر راهأدرك ت). ح

 جهانی

    

     ايکسب مداوم آموزش در طول کار حرفه ضرورت درك) خ

     ل معاصرئآگاهی از مسا). د

     استفاده از فناوریها، مهارتها و ابزارهاي مدرن )  ذ

     هدفهاي آموزشی برنامهارتباط دستاوردها و . 3-3

     ارتباط دروس با دستاوردهاي برنامه. 3-4

      مداوم کیفیتيارتقا. 4مالك 

     اطالعات الزم براي بهبود برنامه آموزشی. 4-1

     موزشیآاقدامات صورت گرفته براي بهبود برنامه . 4-2

     برنامه درسی. 5مالك 

     برنامه درسی. 5-1
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اي و تحصیالت  سازي دانشجویان براي زندگی حرفهآماده 

 تکمیلی

    

     مین حداقل ساعات و نحوه توزیع واحدهاأت

     فعالیت اصلی در زمینه طراحی مهندسی

دروس با هدفها و  سازگاري مطالب و زمان تدریس

 دستاوردها

    

     )کارآموزي( همراه با کار  آموزش

     امهشواهد دیگر از موفقیت برن

     پیش نیازهاي آموزشی. 5-2

     سرفصلهاي دروس. 5-3

     آموزشگران. 6مالك 

     راهبري برنامه. 6-1

     انادتاختیار و مسئولیت اس. 6-2

     انادتترکیب اس. 6-3

     انادتتواناییهاي اس. 6-4

     انادتشاخصهاي اس. 6-5

     انادتمشخصات فردي اس. 6-6

     انادتپیشرفت اس. 6-7

     امکانات. 7مالك 

     فضاي آموزشی. 7-1
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     منابع و حمایتهاي آموزشی. 7-2

     تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی. 7-3

     پشتیبانی. 8مالك 

     فرایند تخصیص بودجه و منابع حمایتهاي مالی برنامه. 8-1

     منابع حمایتهاي مالی. 8-2

     ب بودن بودجه برنامهمناس. 8-3

     اي اعضاي هیئت علمی حمایت از پیشرفت حرفه. 8-4

     نگهداري وسایل و تجهیزات. 8-5

     مناسب بودن خدمات اداري. 8-6

     

     مالك خاص برنامه . 9مالك 

     مین مالکهاي خاص برنامهأتوصیف نحوه ت

  

  هاي کارشناسی مهندسی ایران یابی برنامهبرگه ثبت نتایج نهایی ارزش  کار:4جدول

  :تاریخ:                                    برنامۀ آموزشی:                                      دانشگاه

 :ارزشیابان

 اتظمالح کمبود ضعف نگرانی *کامل مالکها

      دانشجویان .1

      هدفها .2

      دستاوردها .3
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 مداوم يارتقا .4

 کیفیت

     

      برنامه درسی .5

      آموزشگران .6

      امکانات .7

      پشتیبانی .8

      مالك ویژه .9

     نتیجه نهایی ارزشیابی

  ساله 5اعطاي ارزشیابی براي یک دوره  قبول 

  ساله2اعطاي ارزشیابی براي یک دوره  قبول مشروط 

 نیاز به ارزشیابی مجدد دارد غیر قابل قبول 

  :اتظمالح

  

  

 

 )3(، کمبود )2(، ضعف )1(، نگرانی )0(کامل 

  

 گیرينتیجه .۸

سسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران تهیه سازکار و استانداردهاي الزم براي ؤسیس مأبه دنبال ت

 دو برنامه آموزشی مختلف، شرایط الزم براي آغاز خصوصارزشیابی و اجراي آزمایشی این فرایند در 

هاي  فرایند ارزیابی بیرونی برنامه. دشمهندسی در سطح ملی فراهم هاي آموزش  ارزشیابی برنامه

 و سازکار و نحوة اجراي آن از پیشتر در اختیار مراکز آموزشی متقاضی  استآموزش مهندسی شفاف

 گروههاي درکه در صورتی که است اي طراحی شده گونه ارزشیابی بیرونی بهفرایند. شود قرار داده می

حداقل رساندن خطا در قضاوت و   بهبراي.  به نتایج واحدي برسد،اجرا درآید  بهصالحیتدار مختلفی 
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تعاریف از پیش تعیین شده  ریهاي ارزشیابان، انتخاب سطح دستیابی به هر مالك با توجه بهگیتصمیم

 کیفیت برنامۀ آموزشی در ي در ارزشیابی مجدد یک برنامه مستلزم ارتقاموفقیت. گیرد صورت می

 . ارزشیابی استفاصله دو
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