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 مقدمه

 اصلي دادهايـبرون از يـيك وانـهعنـب ولـقب قابل چارچوب يك اساس بر دروني ارزيابي نهايي گزارش تدوين

 برخوردار بسزايي تـاهمي و اهـجايگ از ،دانشگاهي واحد يك در مشاركتي و علمي رته صوب فرايند اين انجام از حاصل

 ارائه و گروه كيفيت ارتقاء و ودـبهب دفـه اـب زيـبرنامهري براي علمي و مستند مبنايي توانيم آن اتكا به اب كه است

 توانيم را دروني ارزيابي ديگر برونداد .ردـك راهمـف را متبوع وزارتخانه و دانشگاه ،دانشكده ،گروه سطوح در پيشنهادات

 آن مطلوب و موجود وضعيت نماياندن و گروه تـكيفي هـب اهميت و توجه در علمي هيأت اعضا برانگيختگي ميزان

 گاهيـدانش ازمانيـس دـواح هاييتواقع اســانعك رايـب هايـآيين توانيم را يـدرون ارزيابي زارشـگ .دانست

 . آورد شمار به (دانشگاه/دانشكده/گروه)

 علمي هيأت اعضاي ذهني اشتغال ميزان نمايانگر ،آموزشي گروه يك درباره شده ياد گزارش تدوين ،بنابراين

 (نهايي گزارش) گزارش اين. است دروني ارزيابيدـفراين در هاآن مشاركت و سازماني واحد آن هاييتفعال با رابطه در

 اعضاي توسط ،بخش هر مقدماتي گزارش تدوين و هاداده لـتحلي و هـتجزي ،آوري عـجم از سـپ بايستيم اصوالً

 كردن مشخص ،دروني ارزيابي گزارش تدوين نهايي هدف. شود تدوين( دروني ارزيابي كميته) گروه علمي هيأت

 است الزم بنابراين ؛است آموزشي گروه كيفيت نماياندن نهايت در و ضعف نقاط نمودن آشكار و گروه قوت يهاجنبه

 منـض. ودـش زـپرهي ،دهديم دست از آنرا مطالعه رغبت كه بسيار صفحات تعداد با ورـقط و يمـحج گزارش تهيه از

 هـآنچ هر و هاآن مطلوبيت سطوح نمايش براي شده رسم جداول و نشانگرها ،هامالک ،عوامل،اريـآم داولـج هـن كاي

 زارشـگ ليـاص متـقس در هـالبت. گيرد قرار پيوست در بايستي ،شوديم مذكور گزارش شدن حجيمثـباع هـك را

 ،عوامل خصوص در نتايج ارائه جداول و آماري جداول به باشد الزم كه هرجا بايستيم مطلب شدن روشن براي

 .شود داده ارجاع ،پيوست نشانگرهاي و هامالک
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 دروني ارزيابي مطلوب گزارش تدوين چگونگي و هاويژگي

 انتظار اين رو از. شود شامل را بسياري حجم نبايد ،دروني ارزيابي گزارش اصلي مطالب ،فوق مطالب به توجه با

؛ OECD  ،1111) دـباش فحهـص ۰۳ داكثرـح اـت 3۳ بين آموزشي گروه سطح در گزارش اصلي محتواي روديم

2۳۳۳،  QAAHE بهطور كيفيت بهبود اصلي يهاجنبه كه شود تهيه چنان بايد گزارش. (2۳۳1 ،بازرگان از نقل به؛ 

 در سپس ؛سازد آشكار را گروه ضعف اطـنق يـچشمپوش بدون و نمايان را گروه قوت يهاجنبه و آمده چشم به آشكار

 اجراي چگونگي و عملي راهكارهاي نهايت در و عرضه ضعف نقاط كاهش يا رفع براي سازنده پيشنهادهاي مورد هر

 اجراي از حاصل نتايج به توجه با بايستيم شده ارائه پيشنهاد .شود ارائه هاآن اجراي بر نظارت و پيشنهادات

( ب ،روهـگ(الف: سطح سه در مشخص به صورت ارزيابي مورد واحد دافـاه و رسالت به توجه با و ارزيابيدروني

 .شود بيان بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت (ج و گاهـدانش و كدهـدانش

 و دهـآم عمل به كار تقسيم ،ارزيابي مورد واحد علمي هيأت اعضا ميان بايد دروني ارزيابي مراحل اجراي در

 هر ،نيز يـدرون ارزيابي اجرايي مراحل انتهاي در ؛كند محول فرعي هاييتهكم به را امور انجام دروني ارزيابي كميته

 اصلي كميته به هـارائ براي خود فعاليت تحت( عامل) حيطه دروني ارزيابي گزارش تهيه به فرعي هاييتهكم از يك

 از پس. شوديم توزيع گروه ءاعضا كليه بين و تدوين دروني ارزيابي مقدماتي گزارش ابتدا ،قسمت اين در. بپردازند

 كميته در هاگزارش اين ،مقدماتي يهاگزارش عآوريـجم گروه و علمي هيأت ءاعضا نظرات كسب و گزارش توزيع

 .شوديم  تدوين ،دروني ابيـارزي ليـاص زارشـگ يتاًنها و هـگرفت رارـق بررسي و بحث مورد اصلي

 

 دروني ارزيابي گزارش چهارچوب

 كميته كـي دهـعه هـب ارزيابي مورد عامل هر هاييتفعال اجراي ،وظايف تقسيم به توجه با شد اشاره كه همانطور

 تدوين را خود ارزيابي مورد عامل به مربوط گزارش از بخشي بايستيم فرعي هاييتهكم بنابراين ؛بود خواهد فرعي

 گزارش اصلي كميته در يتاًنها (2۳۳1،گانبازر) باشد صفحه ٨ حداكثر تا ٥ بين بايد گزارش از بخش هر محتواي. كنند

 نهايت در و تدوين هاآن نظرات كسب و روهـگ ءاـاعض ينـب عـتوزي براي مقدماتي گزارش ابتدا و بررسي عامل هر

 .گردديم تدوين ارزيابيدروني نهايي گزارش

 باشديم روهـگ ازماندهيـس و ديريتـم لـعام ،لـعوام از يكي ،ارزيابي مورد عوامل يعني سه بخش در مثال عنوان به

 وضعيت توصيف هـب بايستيم توصيف قسمت در: شود تكميل صورت بدين بايستي قسمت اين يهاسطح زير كه

 و برنامهريزي براي كاريازوـس آيا اين كه. شود پرداخته آن مطلوب وضعيت و گروه سازماندهي و مديريت موجود

 چگونه گروه در آن اجراي ميزان و اـاعض رضايت نظر از هانامه آئين وضعيت ؟دارد وجود گروه هاييتفعال ارزيابي

 اين كه ضمن...  و ؟گيرديم صورت يكبار الـس دو رـه و ودـموج يهانامه آئين اساس بر مدير انتخاب آيا ؟است

 .شوديم عرضه نيز قبلي دوره دو اـي كـي انـامك ورتـص در و فعلي گروه مدير علمي وضعيت

 و شده تدوين انگرهايـنش و هامالک بـقال در لـعام رـه( توصيف) موجود وضعيت گفت توانيم كلي به صورت

 ءاتكا با عامل اين موجود وضعيت ،تحليل و تجزيه قسمت در سپس  .شوديم بيان دروني ارزيابي كميته تصويب مورد
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 ،مقايسه مورد ،گروه رسالت و اهداف و عامل آن براي شده ترسيم مطلوب عيتـوض اـي شده گردآوري يهاداده بر

 نهادـپيش هـارائ هـب قبل مرحله از حاصل نتايج به توجه با بخش اين انتهايي قسمت در ؛گيرديم قرار تفسير و تحليل

 :شوديم پيشنهاد زير چارچوب دروني ارزيابي گزارش تدوين براي .شوديم پرداخته لـعام نـاي ودـبهب رايـب

 (:13٨1،محمدي ؛13٨1 و 13٨۳،گانبازر)

 

 مقدمه -١

 آموزشي گروه تاريخچه ‐1‐1

 گروه آرماني وضعيت ترسيم/ آموزشي گروه يهاهدف و رسالت ‐2‐1

 گذشته سال پنج در آموزشي گروه تحوالت ‐3‐1

 دروني ارزيابي طرح هاييتمحدود ‐۰‐1

 آموزشي گروه در ارزيابيدروني انجام چگونگي -٢

 دروني ارزيابي يهاسؤال و اهداف ‐1‐2

 (نمونهگيري روش و آماري نمونه ،آماري جامعه) نياز مورد يهاداده ‐2‐2

 نتيجهگيري و تفسير ،تحليل ،هاداده گردآوري چگونگي ‐3‐2

 ارزيابي مورد عوامل -٣

 گروه سازماندهي و مديريت ‐1‐3

 توصيف ‐1‐1‐3

 قضاوت و تفسير ،تحليل ‐2‐1‐3

 بهبودي براي پيشنهاد ‐3‐1‐3

 علمي هيأت ‐2‐3

 توصيف ‐1‐2‐3

 قضاوت و تفسير ،تحليل ‐2‐2‐3

 بهبودي براي پيشنهاد ‐3‐2‐3

 (تكميلي تحصيالت و كارشناسي تفكيك به) دانشجويان ‐3‐3
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 توصيف ‐1‐3‐3

 قضاوت و تفسير ،تحليل ‐2‐3‐3

 بهبودي براي پيشنهاد ‐3‐3‐3

 يادگيريـ  تدريس فرايند ‐۰‐3

 توصيف ‐1‐۰‐3

 تفسير و تحليل ‐2‐۰‐3

 بهبودي براي پيشنهاد ‐3‐۰‐3

 تكميلي تحصيالت و كارشناسي تفكيك به آموزشي يهادوره ‐٥‐3

 توصيف ‐1‐٥ ‐3

 قضاوت و تفسير ،تحليل ‐2‐٥ ‐3

 بهبودي براي پيشنهاد ‐3‐٥ ‐ 3

 پژوهشي و آموزشي تجهيزات و امكانات ‐٦‐3

 توصيف ‐1‐٦ ‐3

 قضاوت و تفسير ،تحليل ‐2‐٦ ‐3

 بهبودي براي پيشنهاد ‐3‐٦‐3

 دانشآموختگان - ٧‐3

 توصيف ‐1‐٧‐3

 هدف ‐2‐٧‐3

 قضاوت و تفسير ،تحليل ‐3‐٧‐3

 بهبودي براي پيشنهاد ‐۰‐٧‐3

 تخصصي خدمات عرضه و پژوهشي عملكرد ‐٨‐3

 توصيف ‐1‐٨‐3

 وماهيت هدف ‐2‐٨‐3

 قضاوت و تفسير ،تحليل ‐3‐٨‐3
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 بهبودي براي پيشنهاد ‐۰‐٨‐3

 خارج و داخل در همسان یهاگروه ساير با گروه علمي روابط -٤

 توصيف ‐1‐۰

 قضاوت و تفسير ،تحليل ‐2‐۰

 بهبودي براي پيشنهاد ‐3‐۰

 هاپيشنهاد و نتيجهگيری ،خالصه -٥

 (متبوع وزارتخانه و دانشگاه ،دانشكده ،گروه تفكيك به) پيشنهادها ‐1‐٥

 در پيشنهادها اجراي براي عملي راهكارهاي) هاآن انجام بر نظارت و پيشنهادها اجراي چگونگي ‐2‐٥

 .(مذكور سطوح

 آينده و حال: آموزشي گروه كيفيت درباره نتيجهگيري ‐3‐٥

 منابع -6

 هايوستپ -7

 

 تمام بين مشترک حدودي تا كه كليدي نكته چند به ،گزارش تدوين چارچوب عناوين تشريح و توضيح از قبل

 .شوديم پرداخته گيرد قرار خاص توجه مورد بايستي و بوده هاقسمت

 ،بنابراين ،شده تفكيك عامل سه به سازماندهي و مديريت عامل اين كه به توجه با گزارش ارائه چارچوب اين در ‐1

 شده گرفته نظر در مجزا به صورت گزارش فهرست در پژوهشي و آموزشي تجهيزات و امكانات و علمي هيأت عامل

 به قسمت آن در و ؛گرفت نظر در اول عامل يهامجموعه زير عنوان به را عامل دو اين توانيم اين كه كما ؛است

 .پرداخت پيشنهادات ارائه و تحليل ،توصيف

 :ارزيابي مورد عوامل در توصيف بند تدوين نحوه ـ2

 اما. پردازديم نظر مورد عامل توصيف به آيديم بر آن نام از كه همانطور قسمت اين ارزيابي مورد عوامل كليه در

 عنوان به و گرفته قرار توجه مورد نشانگر و مالک عنوان تحت دروني ارزيابي در كه ييهامشخصه و ويژگي آن توصيف

 .است نظر مد ،بوده مطرح اعضاء ذهن در عامل آن خصوص در هاييسؤال

 :شده گردآوري يهاداده تحليل و تجزيه نحوه ـ3

 ،كمي مقادير به كيفي يهاپاسخ تبديل و اندازهگيري ابزارهاي طريق از شده گردآوري اطالعات تحليل و تجزيه براي

 از استفاده پاسخگويان نظر سنجش براي كه. شوديم استفاده هاينهگز از كدام هر( گذاريارزش) وزندهي روش از



 

٧ 

 

 آن در كه ؛است درجهبندي مقياس شكل ينترساده ،ليكرت درجهبندي مقياس. شودترجيح داده مي تليكر مقياس

 مقياس .شوديم بيان ،جواب هايينهگز اساس بر سؤال مورد موضوع خصوص در پاسخدهنده توافق عدم يا توافق

 ،پيوستار اين سوي يك در كه است شده تنظيم پيوستار يك روي بر كه ،است بخشي پنج مقياس يك ،ليكرت

 هايينهگز بين فاصله .است گرفته قرار كم خيلي و كم هايينهگز ،ديگر سوي در و زياد خيلي و زياد هايينهگز

 لذا و است برابر مقياس طرف دو هر به پاسخگو گرايش ،وسط نقطه در كه ،شوديم تقسيم قسمت پنج به ،مقياس

 كه شوديم مشخص ابتدا ،هاآن تحليل و هاداده استخراج براي. شونديم عالمتگذاري آنجا در خنثي نظرهاي

 محاسبه براي ادامه در. اندكرده عالمتگذاري فراواني چه با را هاسؤال به مربوط هايينهگز از كدام هر پاسخگويان

 ينترنامناسب كه گزينهاي به و پنج امتياز ،دهديم نمايش را وضع ينترمطلوب كه گزينهاي به ،سؤال هر امتياز

 :داشت خواهيم مثال براي حالت اين در ؛شوديم داده اختصاص يك امتياز ،كنديم ترسيم را وضعيت( بدترين)

 

 

 :شوديم محاسبه زير طريقه به سؤال يك امتياز ،گزينه هر به مربوط يهاپاسخ فراواني كردن مشخص با

 

 داده پاسخ زير شكل به پاسخدهندگان از نفر 31 تعداد ،پرسشنامه سئواالت از يكي به اگر مثال عنوان به

 :باشند

 

 :شوديم محاسبه زير شرح به سؤال اين امتياز

 



 

٨ 

 

 سه پيوستار يك يهاقسمت از يك كدام در مربوط امتياز كه شوديم معين ،سؤال هر به مربوط امتياز محاسبه از پس

 مورد در بنابراين .گيرديم قرار ،گرديده تقسيم مساوي بخش سه به پيوستار پايين و باال نقطه دو فاصله كه قسمتي

 :داشت خواهيم فوق مثال

 

 ،بنابراين ،گيرديم قرار ٦٦/3 و 33/2 بين فوق سؤال امتياز يهاپاسخ براي شده محاسبه مقدار اين كه به توجه با

 وضعيت توانيم ،الؤس هر امتياز محاسبه با. است شده ارزيابي ،مطلوب نسبتاً  ،فوق سؤال توسط سنجش مورد وضعيت

 تمامي براي بتوان كه است زماني ارزيابي حالت ينترمطلوب اين كه به توجه با. نمود مشخص را سؤال آن به مربوط

 و اصلي متغيرهاي به توجه با و تدوين را هاآن به مربوط نشانگرهاي ،ارزيابي مورد وضعيت يا گروه يك يهاهدف

 ،سؤال هر امتياز به توجه با توانيم ،پرداخت نظر مورد نشانگر سنجش به و مطرح را مربوطه االتسؤ ،نشانگر هر عمده

 براي شده محاسبه مقدار اگر ترتيب بدين. كرد مشخص را نشانگر هر مطلوبيت ميزان و اهداف از كدام هر تحقق

 بدست ٦٦/3 تا ۰3/2 بين امتياز چنانچه ،نامطلوب آن وضعيت ،آيد بدست 33/2 تا 1 بين سؤال يك امتياز يهاپاسخ

 در. گردديم ارزيابي ،مطلوب آن وضعيت ،آيد بدست ٥ تا ٧٦/3 بين موردنظر سؤال امتياز اگر و مطلوب نسبتاً ،آيد

 كه سئواالتي مجموعه يا سؤال هر امتياز تعيين براي مثالً كه است ضروري نكته اين توضيح شده ذكر مقادير خصوص

 امتيازات مجموع و شده گزينه هر امتياز ضربدر سؤال هر هايينهگز به افراد يهاپاسخ تعداد ،سنجنديم را نشانگر يك

 شامل قسمتي سه طيفي در آمده بدست امتياز. است شده نظر مورد سؤال به پاسخدهنده افراد كل تعداد بر تقسيم

 سه طيف بر باشديم قسمت چهار كه ٥ تا 1 بين فاصله يعني. است شده داده قرار نامطلوب و مطلوب نسبتاً ،مطلوب

 براي كه است يادآوري به الزم. است شده تعيين آن مطلوبيت ميزان ،آمده بدست امتياز به توجه با و تقسيم قسمتي

 از توانيم قضاوت دقت بردن باال به منظور؛ (نامطلوب ،مطلوب نسبتاً  ،مطلوب) قسمتي سه طيف بر عالوه قضاوت

 مورد در كه كرد استفاده( مطلوب ،مطلوب نسبتاً ،نامطلوب تاحدودي ،نامطلوب ،نامطلوب كامالً ) قسمتي پنج طيف

 :داشت خواهيم مذكور مثال

 

 .شوديم ارائه پيشنهادي چهارچوب در مذكور عناوين و هابخش از يك هر تدوين نحوه راهنماي ادامه در

 مقدمه -١
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 آموزشي گروه تاريخچه ‐1‐1

 اين در گروه توسعه روند و گروه تحوالت و تغيير بيان و تاكنون تأسيس بدو از گروه تاريخچه بيان به قسمت اين در

 تحصيلي مقاطع ،موجود هاييشگرا يا هارشته ،كلي و خالصه خيلي صورت به همچنين. شوديم پرداخته زماني مدت

 .شوديم بيان نيز هايشگرا و رشته هر در

 آموزشي گروه يهاهدف و رسالت ‐2‐1

 تصريح و تدوين ونگيـچگ ،آموزشي گروه يك در اهداف و رسالت وجود اهميت به كوتاه اشارهاي ضمن بخش اين در

 ،هامالک تدوين و تعريف در هاآن از تفادهـاس وهـنح و دهـش تدوين اهداف و رسالت و دروني ارزيابي فرايند طي آن

 هارسالت بايستيم بخش اين در. شوديم بيان عامل و الکـم ،انگرـنش رـه خصوص در قضاوت معيارهاي و نشانگرها

 .شود عرضه علمي أتـهي ايـاعض رـنظ از روهـگ آرماني وضعيت و

 گذشته سال پنج در آموزشي گروه تحوالت ‐3‐1

 ،بودن وقت پاره اـي تـوق امـتم ،علمي رتبه تفكيك به گروه علمي هيأت اعضاي تعداد مختصر به صورت بخش اين در

 دانشجوي تعداد ،تحصيلي عـمقط كـتفكي هـب دهـش هـپذيرفت جويـدانش تعداد ،علمي هيأت اعضاي جذب روند

 ،دهديم نشان تاكنون گذشته سال پنج در را روهـگ اين تحول روند كه آنچه و مقطع تفكيك به شده فارغالتحصيل

 مختصر عينحال در و كامل و جامع به صورت گروه از انداز چشم يك ارائه قسمت اين هدف واقع در. گردديم بيان

 .كرد ارائه جدول يك قالب  در توانيم را شـبخ اين مطالب. باشديم مفيد و

 آموزشي گروه در دروني ارزيابي طرح اجراي راه سر بر موجود هاييتمحدود ‐۰‐1

 زمينهاي هاييتمحدود بـقال در هـچ دـفراين نـاي امـانج هـزمين در موجود هاييتمحدود بيان به قسمت اين در

 از) دروندادي هاييتمحدود  (... و مشاركت زمينه در موجود يهانگرش ،ارزيابي خود فرهنگ نبود مثال عنوان به)

 و)... و آن اجراي نحوه و طرح آموزش فرايند هـجمل از) فرايندي محدويتهاي( ... و تجهيزات و امكانات ،بودجه جمله

 علمي هيأت اعضا برانگيختگي ميزان ،دروني ارزيابي گزارش تدوين نحوه با آشنايي عدم( بروندادي هاييتمحدود نيز

 .شوديم پرداخته آن ارتقاي و بهبود در تالش و سعي و گروه كيفيت به توجه در

 آموزشي گروه در دروني ارزيابي انجام چگونگي -2

 دروني ارزيابي طرح در گروه شركت فرايند خصوص در بايد گزارش تدوينكننده كميته ،مختصر خيلي صورت به

 .كند بيان ،رسيده اتمام به تا گذاشته سر پشت طرح اين كه را سيري و ارائه را توضيحاتي

 دروني ارزيابي يهاسؤال و اهداف ‐1‐2

 سؤاالتي چه كه ودـش اشاره بايستي يعني. شوديم بيان خصوص اين در شده طرح سؤاالت و ارزيابي اين انجام اهداف

 انجام داوطلبانه به صورت را رحـط اين كه اندبوده اهدافي چه به دستيابي درصدد و بوده علمي هيأت اعضا ذهن در
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 ايـفعالتيه ؟است برخوردار( مطلوبيتي) يـكيفيت هـچ از ادگيريـيـ  دريسـت دـفراين اين كه الـمث وانـعن به. اندداده

 ...و ؟است برخوردار وبيتيـمطل هـچ از يـعلم أتـهي اـاعض يـپژوهش و يـآموزش

 (نمونهگيري روش و آماري نمونه و جامعه) نياز مورد يهاداده ‐2‐2

 ،دانشجويان ،علمي هيأت ءاعضا) مطالعه مورد آماري يهاجامعه و هاداده جمعآوري منابع معرفي به قسمت اين در

 يهاداده نوع ،مطالعه مورد آماري نمونه حجم( دانشآموختگان بالفصل سرپرستان ،دانشآموختگان ،گروه مديران

 .شوديم پرداخته هاجامعه زير اين از كدام هر از نياز مورد

 نتيجهگيري و تفسير ،تحليل ،هاداده گردآوري چگونگي ‐3‐2

 برآورد و تدوين نحوه و( ... و چكليست ،مصاحبه فرم ،پرسشنامه) اطالعات گردآوري ابزارهاي انواع قسمت اين در

 استفاده مورد آماري يهاروش و شده گردآوري يهاداده تحليل چگونگي ،هاداده جمعآوري نحوه ،هاآن روايي و اعتبار

 .شوديم بيان مفيد و خالصه به صورت ،هاآن تحليل و تجزيه براي

 ارزيابي مورد عوامل -3

 گروه سازماندهي و مديريت ‐1‐3

 توصيف ‐1‐1‐3

 وظايف ماهيت اصوالً  و گروه توسعه برنامهريزي ،گروه سازماندهي و مديريت موجود وضعيت و سابقه قسمت اين در

 ،علمي ويژگيهاي توانيم ،يـفعل روهـگ ديرـم وضعيت به اشاره ضمن بخش اين در. شوديم بيان گروه مديريت

 و ايفـوظ پسـس. داد قرار توجه وردـم زـني را يـقبل دوره دو تا يك مديران نيز و ايشان شخصيتي و مديريتي

 ارزيابي و برنامهريزي براي( دستورالعملي) ازوكاريـس اـآي اين كه: روديم ارـانتظ ديريتـم از هـك رديـعملك

 مدت كوتاه و مدت ميان ،مدت دراز سطوح در مشخصي عهـتوس هـبرنام روهـگ اـآي ؟دارد ودـوج روهـگ هاييتفعال

 .شوديم بيان ... و ؟شونديم داده مشاركت گروه هاييتفعال برنامهريزي در علمي هيأت ءاعضا آيا ؟دارد

 قضاوت و تفسير ،تحليل ‐2‐1‐3

 در موجود وضعيت يعني. گيرديم قرار تفسير و تحليل و تجزيه مورد عامل اين به مربوط يهاداده قسمت اين در

 ،گروه يهارسالت و اهداف) وبـمطل عيتـوض اـب ،دهـش دوينـت يهامالک و نشانگرها به توجه با عامل اين خصوص

 عامل اين مطلوبيت اساس اين بر و گرفته رارـق هـمقايس وردـم( وبـمطل عيتـوض نشانگرهاي و مطلوبيت معيارهاي

 .گيرديم قرار قضاوت و تفسير مورد مذكور عامل وضعيت ،دهـش لـحاص مطلوبيت به توجه با سپس. شوديم مشخص

 بهبودي براي پيشنهاد ‐3‐1‐3

 اجرا قابل و عملي پيشنهادات ارائه به ،مورد اين در گرفته صورت تفاسير و شده حاصل نتايج اساس بر بخش اين در

 اهداف و مطلوب وضعيت با گروه موجود وضعيت سنجش از حاصل نتايج به توجه با پيشنهادات اين. شوديم پرداخته

 .شونديم ارائه سطوح تفكيك بدون و انشايي به صورت قسمت اين در شده ارائه پيشنهادات. شونديم ارائه گروه



 

11 

 

 

 علمي هيأت ‐2‐3

 توصيف ‐1‐2‐3

 ،استخدامي عيتـوض ،يـهعلمـرتب كـتفكي هـب روهـگ يـعلم اتـهي ايـاعض هـكلي موجود وضعيت بخش اين در

 توزيع و تركيب اين كه و افراد اين پژوهشي و آموزشي ،علمي ويژگيهاي و گروه آموزشي عضو علمي هيأت اعضا تعداد

 آموزشي هاييتفعال ؟است( پژوهشي و آموزشي) روهـگ ايـنيازه خگويـپاس دازهـان هـچ تا موجود علمي هيأت اعضا

 هيأت اعضا بين تجربه تبادل و پژوهشي و آموزشي هاييهمكار عيتـوض ؟دارد رارـق عيتيـوض هـچ در أتـهي اـاعض

 .شوديم عرضه... و ؟است چگونه گروه علمي هيأت اعضا مشاوره هـبرنام عيتـوض ؟است چگونه علمي

 قضاوت و تفسير ،تحليل ‐2‐2‐3

 تحليل و تجزيه از لـحاص ايجـنت پسـس. گيرنديم قرار تحليل و تجزيه مورد شده جمعآوري اطالعات قسمت اين در

 قضاوت معيارهاي به توجه با ارـك اين. گيرديم قرار تفسير مورد عامل اين نشانگرهاي و هامالک به مربوط يهاداده

 .گيرديم صورت گروه اهداف و

 بهبودي براي پيشنهاد ‐3‐2‐3

به  پيشنهادات ،قبلي مرحله در هاداده و اطالعات تفسير و تحليل و تجزيه از حاصل نتايج اساس بر قسمت اين در

 شوديم عرضه نظر مورد عامل خصوص در گروه رسالت و اهداف بر تكيه با و مستند صورت

 

 دانشجويان ‐3‐3

 توصيف ‐1‐3‐3

 تحصيلي اطعـمق تفكيك به دانشجويان آموزشي و علمي ،شناختي جمعيت ويژگيهاي توصيف به قسمت اين در

 تواننديم ،هستند رحـمط قسمت اين در كه سؤاالتي بنابراين. شوديم پرداخته (تكميلي تحصيالتـ  كارشناسي)

 چگونه هاآن تحصيلي پيشرفت عيتـوض ؟است چگونه گروه دانشجويان توزيع و تركيب: باشند قبيل اين از سؤاالتي

 ...و ؟دارد قرار وضعيتي چه در گروه دانشجويان پذيرش نحوه ؟است

 قضاوت و تفسير ،تحليل ‐2‐3‐3

 به توجه با عامل نـاي هـب وطـمرب نشانگرهاي و هامالک خصوص در شده گردآوري يهاداده و اطالعات بخش اين در

 ،عامل اين مطلوبيت ميزان خصوص در .گيرنديم قرار تفسير و تحليل و تجزيه مورد گروه اهداف و قضاوت معيارهاي

 قضاوت و پرداخته (هدف تحقق معيارهاي/مطلوب وضعيت انگرهايـنش) مطلوب وضعيت و موجود وضعيت مقايسه به

 .پذيرديم صورت تفسير و
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 بهبودي براي پيشنهاد ‐3‐3‐3

 دانشجويان عامل به مربوط پيشنهادات ،تفسير و تحليل و تجزيه مرحله از شده حاصل نتايج براساس قسمت اين در

 .شوديم ارائه تحصيلي مقطع تفكيك به

 

 يادگيريـ  تدريس فرايند ‐۰‐3

 توصيف ‐1‐۰‐3

 و آموزشي وسايل و مواد ،علمي هيأت اعضاي استفاده مورد تدريس يهاروش از گروه موجود وضعيت قسمت اين در

 بازخورد نحوه و دانشجويان يهاآموخته از ارزشيابي و سنجش هاييوهش ،تدريس در استفاده مورد آموزشي كمك

 .شوديم توصيف دانشجويان به نتايج

 قضاوت و تفسير ،تحليل ‐2‐۰‐3

 مقايسه مورد( گروه ديـفراين دافـاه/ دفـه قـتحق معيارهاي) مطلوب وضعيت با گروه موجود وضعيت قسمت اين در

 استفاده مورد نشانگرهاي و هامالک وصـخص در شده گردآوري يهاداده ،امر اين براي. شوديم تفسير حاصل نتايج و

( تكميلي تحصيالت و كارشناسي) تحصيلي مقاطع تفكيك به نتايج است بهتر. گيرنديم قرار تفسير و تحليل و تجزيه

 .گردد عرضه

 بهبودي براي پيشنهاد ‐3‐۰‐3

 بهبود براي عملي و كاربردي پيشنهادات ،قبل مرحله در گرفته صورت تفسيرهاي و نتايج مبناي بر قسمت اين در

 .شوديم عرضه يادگيريـ  تدريس فرايند در عامل كيفيت

 آموزشي يهادوره ‐٥‐3

 توصيف ‐1‐٥‐3

 به بنابراين. شوديم يفـتوص روهـگ يهارشته و هادوره وعـتن و ابقهـس ،تعداد: هادوره موجود وضعيت قسمت اين در

 گروه منابع و امكانات اندازه چه اـت: اين كه از عبارتند باشند مطرح تواننديم قسمت اين در كه سؤاالتي مثال عنوان

 مطابقت ميزان و هادوره اهداف و دروس تركيب ؟است چگونه هادوره از ارزيابي روند ؟دارد مطابقت داير يهادوره با

 ... و ؟است چگونه جامعه فردي نيازهاي با هاآن

 قضاوت و تفسير ،تحليل ‐2‐٥‐3

 نتايج تفسير و تحليل .گيرنديم قرار تفسير و تحليل و تجزيه مورد شده جمعآوري يهاداده و اطالعات قسمت اين در

 .پذيرد صورت مقاطع تفكيك به كه است بهتر حتياالمكان

 بهبودي براي پيشنهاد ‐3‐٥‐3
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 در ،مقاطع كـتفكي به پيشنهادات قبلي مرحله در ،گرفته صورت تفاسير و حاصل نتايج به توجه با قسمت اين در

 .شوديم عرضه آموزشي يهادوره عامل خصوص

 

 تجهيزات و امكانات ‐٦‐3

 توصيف ‐1‐٦‐3

 ... و تناسب و كفايت ،كيفيت ،كميت نظر از پژوهشي و آموزشي تجهيزات و امكانات موجود وضعيت بخش اين در

 و هـكتابخان موجود عيتـوض ؟تـاس هـچگون روهـگ پژوهشي و آموزشي فضاي مثال عنوان به .شوديم توصيف هاآن

 ... و ؟است چگونه گروه وخدماترايانهاي امكانات ؟است چگونه گروه اطالعرساني تمـسيس

 قضاوت و تفسير ،تحليل ‐2‐٦‐3

 جمعآوري يهاداده و اتـاطالع ،گيرنديم قرار تحليل و تجزيه مورد شده جمعآوري يهاداده و اطالعات قسمت اين در

 نتايج و گرفته قرار مقايسه مورد( هدف قـتحق/ اوتـقض ايـمعياره) وبـمطل عيتـوض با( موجود وضعيت بيانگر) شده

 .شونديم تفسير حاصل

 بهبودي براي پيشنهاد ‐3‐٦‐3

 .شوديم عرضه كاربردي و عملي پيشهادات ،قبلي مرحله از حاصل نتايج اساس بر قسمت اين در

 دانشآموختگان ‐٧‐3

 توصيف ‐1‐٧‐3

 ادامه ،شغلي سرنوشت ،جمعيتشناختي ،علمي ويژگيهاي نقطهنظر از دانشآموختگان موجود وضعيت قسمت اين در

 دانشآموختگان كه است ذكر به الزم. شوديم توصيف... و ها( آننگرشي/مهارتي/شناختي) هاييتوانائ ،ارتقاء و تحصيل

 ارزيابي كميته واقع در. آينديم حساب به دانشآموختگان آماري جامعه ءجز كه شوديم كساني شامل قسمت اين در

 به عامل اين توصيف به و داده قرار مبنا را 13٧٨ـ  13٨1 دانشآموختگان مثالً  مشخص زماني محدوده يك دروني

 دانشآموختگان تربيت از هدف اصوالً بخش اين در .پردازديم كلي صورت به گروه دانشآموختگان كل و خاص صورت

 اين و داشته اهدافي چه متخصص انساني نيروي تربيت نظر از روهـگ اين كه يعني. شوديم بيان گروه اين توسط

 انساني نيروي تربيت و پرورش ماهيت و چيستي ؟اندگفته پاسخ اهداف اين از بخش يا قسمت كدام به دانشآموختگان

 .شوديم بيان گروه توسط( گروه هـدانشآموخت) متخصص

 قضاوت و تفسير ،تحليل ‐ 3‐٧‐3

 به توجه با لـحاص نتايج. گيرنديم قرار تحليل و تجزيه مورد شده جمعآوري يهاداده و اطالعات قسمت اين در

 .شونديم تفسير ،شده تدوين دروني ارزيابي كميته توسط كه فاهدا تحقق/قضاوت معيارهاي و گروه اهداف



 

1۰ 

 

 

 بهبودي براي پيشنهاد ‐۰‐٧‐3

 ،عامل اين كيفيت بهبود براي در عملي و اجرا قابل پيشنهادات ،قبلي مرحله از حاصل نتايج به توجه با بخش اين در

 .شوديم عرضه

 

 تخصصي خدمات عرضه و پژوهشي عملكرد ‐٨‐3

 توصيف ‐1‐٨‐3

 خدمات عرضه و يـپژوهش رـنظ از روهـگ يـعلم أتـهي اعضا هاييتفعال موجود وضعيت ،دروني ارزيابي كميته

 شده ارائه مشاوره خدمات زانـمي ،شده ارائه يسمينارها و هاكنفرانس ،شده چاپ مقاله ،كتاب تعداد ،شامل تخصصي

 قرار توصيف مورد گروه علمي هيأت ايـاعض طـتوس روهـگ يـتخصص حيطه با متناسب هاسازمان و مؤسسات به

 .گيرنديم

 ماهيت و هدف ‐2‐٨‐3

 اين كه و گروه علمي هيأت اعضا توسط تخصصي خدمات عرضه و پژوهشي هاييتفعال ماهيت و اهداف بخش اين در

 .گيرنديم قرار بررسي وردـم ؟تـاس اييـنيازه و دافـاه چه به پاسخگويي براي عملكرد و هايتفعال اين اصوالً

 قضاوت و تفسير ،تحليل ‐3‐٨‐3

 و گروه اهداف به توجه با و تحليل و تجزيه مورد عامل اين خصوص در نظر مورد يهاداده و اطالعات بخش اين در

 .گيرنديم قرار تفسير عامل اين ماهيت

 بهبودي براي پيشنهاد ‐۰‐٨‐3

 زمينه در گروه عملكرد و وضعيت بهبود براي پيشنهادهاي گرفته صورت تفسيرهاي و تحليل اساس بر بخش اين در

 .شوديم عرضه تخصصي خدمات عرضه و پژوهشي

 خارج و داخل در همسان يهاگروه ساير با گروه علمي روابط -۰

 توصيف‐1‐۰

 يهاگروه ساير با گروه (... و پژوهشيـ  آموزشي) علمي روابط ميزان زمينه در گروه موجود وضعيت قسمت اين در

 .شوديم توصيف خارج و داخل يهادانشگاه در همسان

 قضاوت و تفسير ،تحليل ‐2‐۰



 

1٥ 

 

 ،خصوص اين در روهـگ وبـمطل عيتـوض و اهداف با آن مقايسه و موجود وضعيت ترسيم به توجه با بخش اين در

 .شوديم تفسير و تحليل موجود اطالعات و هاداده

 بهبودي براي پيشنهاد ‐3‐۰

 ارتباط وضعيت ودـبهب هـزمين در اربرديـك و يـعمل نهاداتـپيش ،قبلي مرحله از حاصل نتايج به توجه با بخش اين در

 كليه در كه باشديم يادآوري هـب الزم. شوديم هـعرض ارجـخ و لـداخ در همسان يهاگروه ساير با ،گروه علمي

 پيشنهادات ارائه و تفسير و تحليل ،توصيف براي الزم و اصلي مبناي گروه اهداف و رسالت ،قسمت اين زيربخشهاي

 .باشديم

 تحليل نتايج رـب ءاـاتك اـب و كلي به صورت ۰ و 3 يهاقسمت در عامل هر خصوص در نظر مورد پيشنهادات: يادآوري

 گيري نتيجه ،خالصه يعني ٥ شـبخ در اين كه ضمن. شونديم ارائه عامل آن خصوص در گرفته صورت تفسيرهاي و

 وزارتخانه و دانشگاه و دانشكده ،گروه طوحـس در هاآن تفكيك و شده ارائه پيشنهادهاي جمعبندي به ،پيشنهادات و

 .شوديم پرداخته

 

 پيشنهادات و نتيجهگيري خالصه -٥

. باشديم گزارش يهاقسمت ايرـس لـحاص و دهـچكي عـواق در و قسمت ينترمهم دروني ارزيابي گزارش از قسمت اين

 شود دوينـت روهـگ علمي هيأت اعضا كليه مشاركت با و دقيق به صورت است الزم براينبنا

 پيشنهادها ‐1‐٥

 .شوديم پرداخته ابيـارزي وردـم لـعوام همه خصوص در شده ارائه پيشنهادهاي و نظرات جمعبندي به قسمت اين در

 مثالً  سطح كـي هـب ،روهـگ كالتـمش و مسائل همه كه باشند داشته توجه نكته اين به بايد ارزيابي كميته اعضاي

 اجراي قابليت به توجه اـب نهادهاـپيش كه است بهتر بنابراين. گرددينم بر وزارتخانه يا و دانشگاه ،دانشكده يا ،گروه

 عوامل سطح در هاآن تقسيمبندي دونـب و وعـمتب هـوزارتخان و دانشگاه ،دانشكده ،گروه سطح در تفكيك به هاآن

 بيان از پس بايد كميته اعضاي .شوند ارائه(  ... و دانشجويان ،علمي هيأت ،گروه مديريت و سازماني ساختار) مذكور

 ،ارزيابي مورد عوامل و گروه عملكرد كيفيت مطلوبيت ميزان بيان و قسمت اين خصوص در مختصر و كوتاه مقدمهاي

 .دهند ارائه مذكور هـهگانـس طوحـس در را ودـخ پيشنهادات

 

 هاآن انجام بر نظارت و پيشنهادها اجراي چگونگي ‐2‐٥

. دارد اختصاص ،روهـگ كيفيت تضمين و راهبري كميته اعضاي توسط عملي راهكارهاي ارائه به گزارش از قسمت اين

 موجود وضعيت همچنين و ارزيابي مورد عوامل از يك هر به مربوط هاييافته و نتايج اساس بر بايد كميته اعضاي

. نمايد بيان را پيشنهادها اين نمودن عملي هاييوهش ،هـهگانـس طوحـس در پيشنهادها ارائه از پس و آموزشي گروه



 

1٦ 

 

 و نمايند توجه وزارتخانه و دانشگاه يا دانشكده ،گروه اراتـاختي زانـمي هـب ،ارـراهك ارائه در بايستي كميته اعضاي

 يا و دانشگاه ،دانشكده ،گروه يعني هادسته اين از يك كدام توسط دهـش هـارائ ارـراهك هـك دـنماين مشخص سپس

 را خود پيشنهادي كار و ساز قسمت اين در كه روديم انتظار هاگروه از اين كه ضمن .شود عملي بايستي وزارتخانه

 .نمايند ارائه هاآن انجام تضمين و پيشنهادها اجراي رـب ارتـنظ براي

 

 آينده و حال: آموزشي گروه كيفيت درباره نتيجهگيري ‐3‐٥

 گروه اهداف و التـرس و دهـش لـحاص ايجـنت هـب ءاـاتك با گروه كيفيت خصوص در نتيجهگيري به قسمت اين در

 و گيرديم قرار قضاوت مورد يـكل صورت به( گروه كيفيت) گروه موجود وضعيت اينجا در ،بنابراين. شوديم پرداخته

 ارائه كيفيت ارتقاء و بهبود ،حفظ براي گروه دهـآين هـبرنام پسـس ؛شوديم تعيين آموزشي گروه كلي مطلوبيت سطح

 برنامه) گروه آينده هاييتفعال و كننده تهديد بيروني عوامل و هافرصت ،عفـض ،قوت نقاط ،ديگر عبارت به. شوديم

 مطرح تحول ايجاد براي( مطلوب و موجود وضعيت ميان فاصله كاهش /ذفـح و ولـتح رايـب روهـگ تراتژيكـاس

 .شوديم ارائه عملياتي و جامع صورت به هايتفعال انجام زمان مدت و پيگيري مسئول ،هايتفعال نوع سپس و شوديم

 

 منابع

 .شوديم ارائه قسمت اين در آن گزارش تنظيم و دروني ارزيابي فرايند اجراي در( انگليسي/ فارسي) استفاده مورد منابع

 هايوستپ

 )مطلوبيت طوحـس) ايجـنت هـارائ داولـج و اريـآم داولـج ،اطالعات جمعآوري ابزارهاي از نسخهاي قسمت اين در

 عناوين ،گروه بوسيله دهـش تصويب و تدوين هدف وتحقق قضاوت معيارهاي و نشانگرها ،هامالک ؛عوامل خصوص در

 ارائه دروني ارزيابي راهبري هـكميت توسط( شركتكنندگان ،نتايج ،تعداد ،تاريخ) شده برگزار جلسات مشخصات و

 .شوديم


