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  9911ارزیابی کیفیت دانشگاه در سال چکیده عملکرد مرکز: 

با تأمین اعتبار مربوط، نظارت و هدایت مستقیم ریاست دانشگاه، پس از  9911مرکز اریابی کیفیت دانشگاه در سال 

جام توجیهی، ان هاینشستپایلوت، برگزاری  هایارزیابی، اجرای المللیبینتطبیقی و سه سال مطالعات پیوسته 

(، برای اولین بار در تاریخ دانشگاه تهران ProgramEvaluation« )اولین ارزیابی برنامه»و ...  مختلف، هایمشاوره

شناسی دانشگاه تهران، و با دوره کار هایرشتهو به صورت همزمان، هماهنگ و یکپارچه در کلیه  شودمیاجرا 

. اولین ارزیابی یکپارچه کیفیت پوشدمیهمکاری میان واحدهای مسئول در امر ارزیابی رشته نیز جامه عمل 

رشته موازی طی  22رشته یکتا و  901رشته، شامل  921در  برنامه)رشته( مقطع کارشناسی دانشگاه تهران

تدوین گزارش »دانشگاه و در سه محور لیه واحدهای آموزشی ، در ک9911لغایت  9912 آموختگیدانش هایسال

ثبتی در سه حوزه اجرای آموزش، های دادهگردآوری »، هادانشکدهآموزشی و  هایگروهتوسط « وضعیت رشته

دوره کارشناسی  هایرشتهارزیابی یکپارچه کیفیت »مربوط  کلادارهتوسط سه « نظارت آموزشی، و هزینه آموزشی

مرکز ارزیابی »وسط پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران، و نظارت بر کلیه فرآیندهای پیش گفته توسط ت« دانشگاه

و  المللیبینانجام شده است. ابتکار جدید دانشگاه در این مرحله، که هم راستا با نظرات مشاوران « کیفیت دانشگاه

 ثبتی با نتایج های دادهمرتبط ساختن مطالعات تطبیقی پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران عملیاتی شد، 

 920دانشجویان »، «اعضای هیأت علمی»ارزیابی کننده  هایگروه کیفیت بود. در ارزیابی مذکور هایارزیابی

شرکت جستند. از آنجاکه این ارزیابی تنها در یک « کارفرمایان دانشگاه تهران»، و «انآموختگدانش»، «واحدی

مبنای قابل اعتنا  ترینمهماست سایر مراحل مربوط نیز اجرایی گردد. تا از جمله  مرحله انجام شده است ضروری

 برای اجرای ارزیابی رشته در سایر مقاطع، کارشناسی ارشد، دکتری و گسترش  ریزیبرنامهبیابد همچنین 

 هایگامسایر  تواندمی، باشدمیارزیابی کننده به دانشجویان خارجی، که مورد عنایت ریاست دانشگاه  هایکانون

 مهم در ارزیابی برنامه باشد.

 هایارزیابی ، به عنوان دو بال اصلی ارزیابی، که سایر «ارزیابی برنامه»و « ارزیابی سیستم»استمرار و اجرای مرتب 

 ، رعایت دقیق جدول زمانی گیرد می را نیز در بر  بی کیفیت تدریس و عملکرد کارکناندانشگاه، از جمله ارزیا

گردآوری شده، مراوده متمرکز و منظم با ارزیابی کنندگان برنامه و های دادهجهت حفظ قابلیت اعتنای  هایارزیابی

 سیستم، تأکید و تقویت پیوسته گفتمان ارزیابی کیفیت در درون دانشگاه، گسترش محورهای ارزیابی، افزایش 

قرار دادن ، مد نظر المللیبینارزیابی کننده، آگاهی مداوم و بدون وقفه از تجربیات، رویکردها و منابع  هایکانون

ثبتی مرتبط از واحدهای مختلف های دادهمختلف کمی و کیفی، از جمله از طریق گردآوری و دسته بندی های داده

درون دانشگاهی، تاثیر نتایج ارزیابی کیفیت  هایهمکاریصف و ستاد دانشگاه، تأمین بودجه و اعتبار مکفی، تقویت 

شاخصی گویا  تواندمی، گیردمیدر تصمیمات کالن و مدیریتی دانشگاه، که پیوسته مورد تأکید ریاست دانشگاه قرار 

علمی، تحقیقاتی و اجتماعی  هایفعالیتبرای تثبیت، تلطیف و یا حتی تغییر نگاه جامعه درون و بیرون دانشگاه به 
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شگاه باشد، ضریب تأثیر و نفوذ، از جمله اجتماعی، دانشگاه را افزایش دهد و پیشبرد اهداف دانشگاه را، با ارائه دان

 کمی و کیفی تسهیل نماید.های داده

توسط یک و یا حتی  تواندمیهیچ فعالیتی و به ویژه اقدامات مرتبط با ارزیابی و ارتقای کیفیت در و برای دانشگاه ن

 . طلبدمیانجام برسد. این مهم تشریک مساعی، همفکری و حمایت و پشتیبانی همه آحاد دانشگاه را  چند مرکز به

 

 

 )طرح ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه )ایکد 

، با هدایت مستقیم ریاست دانشگاه، بودجه الزم جهت اجرای 9911 سال طرح ارزیابی یکپارچه کیفیت دانشگاه در

دوره کارشناسی  هایرشتهاولین ارزیابی یکپارچه کیفیت برنامه )رشته( در نظر گرفته شد و ارزیابی درونی کلیه 

 .پذیرفت واقعیت تهران دانشگاه تاریخ در بار اولین برای دانشگاه

 

فنی و تخصصی برگزار شده و در  هاینشست قالم مندرج در جدول باال، شایان ذکر است قبل از انتخاب هر یک از ا

بررسی و واکاوی قرار گرفته است. همچنین با شروع و  مورد المللیبینهمین راستا، مستندات داخلی و تجربیات 

م مختلف مرکز، اقال هایکمیتهو بررسی مسائل در شوراها و  شرفت اجرایی طرح، افزایش تجربه عملی و بحثیپ

 فوق، بازبینی و اصطالحات فنی، دقیق تر تعریف شدند.

 

ستادی، و نیز و واحدهای ستادی و غیر هادانشکدههمزمان با استمرار طرح ایکد و افزایش دامنه و عمق آن به 

استقرار کامل نظام جامع کیفیت در دانشگاه ضروری است اقدامات تعریف شده به طور مستقیم بازبینی شوند، اما 
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 های دادههمزمان و یکپارچه متوقف نگردد تا قابلیت اعتنای  ار اهمیت دارد که اجرای ارزیابی به صورت پیوسته،بسی

 گردآوری شده قدرت گویایی و تصمیم سازی را داشته باشند.

 

 
به منظور الکترونیکی کردن کلیه فرآیندهای مرتبط با ارزیابی کیفیت، سرعت بخشیدن به اجرای ارزیابی و افزایش 

ضریب دسترسی به مستندات ارزیابی، و نظر به تجربیات پژوهشکده زبان ملل دانشگاه تهران در استفاده از 

 هایانگیزهمرتبط با ارزیابی  هایپژوهش سازی وآموزش زبان خارجی، مستند هایروشنظرسنجی در  هایسامانه

پژوهشکده مذکور توافق به عمل آمد تا  باتخصصی در ترجمه پژوهشی،  یادگیری، و نیز استفاده از نرم افزارهای

اد( را در دستور کار قرار بررسی اجرای ارزیابی الکترونیکی دانشگاه و طراحی سامانه ارزیابی الکترونیکی دانشگاه )س

این پژوهشکده با همکاری یکدیگر مطالعات اولیه « گروه پژوهشی زبان فنی»و « وه پژوهشی زبان مدیریتیگر»دهد. 

پژوهشکده مزبور، پس از انجام  را آغاز کردند. 9911و سال  9911را در انتهای سال « ساد» سازیپیادهبرای تهیه و 

 یابی سیستم، آمادگی خود را برای اجرای ارز هایبخشفنی و انجام ارزیابی در مقیاس پایلوت در  هایتست

به صورت الکترونیکی را به پژوهشکده  هاارزیابیکیفیت اعالم نمود. مرکز ارزیابی کیفیت نیز اجرای  هایارزیابی

مختلف، از جمله ارزیابی سیستم  هایحوزهمذکور سفارش داد. انجام چندین دوره ارزیابی پایلوت و اصلی، در 

های دانشگاه در مقطع کارشناسی در سال و ارزیابی برنامه )رشته( 9911و  9911، 9911 هایسال)مدیریت( در 

 توسط سامانه ساد و سامانه پشتیبان آن صورت گرفته است. 9911

 

 

  انشگاه:درزیابی الکترونیکی اامانه س، «ساد» های ویژگی 

 یکپارچه؛ یهاارزیابیافزایش سرعت و دقت  -

 صورت های خطی و موازی به شکل همزمان و غیر همزمان؛امکان اجرای ارزیابی به  -

 کیفیت؛ هایارزیابی انجام  هایهزینهکاهش  -

 صرفه جویی در امکانات فیزیک و کمک به حفظ محیط زیست؛ -

 مختلف. هایحوزهقابلیت استفاده در  -
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اکنده و سنتی انجام به شیوه ای پر 9911مدیریت بایگانی و اسناد مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تا سال 

، بایگانی مدرنی در دفتر مرکز وجود نداشت و همچنین تعامالت مرکز با درون و بیرون از خود عمدتاً گرفتمی

ه است. مدیریت جدید مرکز، حدود یک شدمیبه صورت تلفنی و حضوری، بدون ثبت و ضبط رخدادها انجام 

ملل تهران ه تجربه عملی، علمی و فنی پژوهشکده زبان با توجه ب 9911ماه پس از پذیرش مسئولیت، در اسفند 

مذکور سفارش به پژوهشکده ، «سمتا»، به اختصار «سامانه مستندات و تعامالت ارزیابی»تحت عنوان  ایسامانه

 بهدیجیتال کردن مستندات و دستیابی سریع  توانمیداد. از جمله اهداف طراحی و پیاده سازی سامانه مزبور 

و نیز آغاز فرآیند کتابت الکترونیکی فرآیندها و ثبت و ضبط  9911سناد و اطالعات مرکز تا سال باقیمانده ا

 این سامانه به شرح ذیل است: اندازیراهرخدادها اشاره نمود. سایر اهداف طراحی و 

 

 

  رزیابی:اعامالت تستندات و مامانه س، «سمتا» های ویژگی 

 ؛و مرتبط با ارزیابی کیفیت و اطالعات مربوط هادادهتمرکز و تجمیع  -

 ؛مرکز هایفعالیتنمایان ساختن وضعیت  -

 ؛و مدیریت مبتنی بر اطالعات گیریتصمیمتقویت سیستم  -

 ؛نظارت متمرکز و اجرای غیر متمرکز -

 ؛ایجاد ارتباط مستقیم با اعضای شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه -

 ؛ابی، رابطین فنی، دانشجویی و مسئولین دفاترارزی هایکمیتهمختلف از جمله  هایکمیتهکانال ارتباطی  -

 ؛هادانشکدهدرج مستقیم فرآیندهای مرتبط با پشتیبانی ارزیابی از سوی کمیته ارزیابی  -

- ........ . 


