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 چکیده
هاای ایرار    سااز اسا ط  ای دهاه     ساز و تمدن نهادهای انسان ترین مهم در زمرةآموزش عالی عالوه بر اینکه 

 جهانی مورد توجه بوده اسا    اقتصاد نظام در ملی قدرت و ثروت تولرد های پرشران از یکی همواره به عنوان
حاامم   هاای  بنابراین اثربخشی این نهاد در سطوح تحلرل ملیط فراملی و فروملی قابل بررسی اس   پرچردگی

پاییری مراان    گرری فضای رقابا   از یک سو و شکل طمرده ای مه آن را احا ه بر فضای آموزش عالی و جامعه
برتر از سوی دیگر باعث شده اسا  تاداوم ب اا و     هشدن به عنوان مؤسس نایتهمؤسسات آموزش عالی برای ش

انادی  اهمرا  روزافا ون پرادا      نگر و آیناده  ارت ای مداوم مؤسسات آموزشی عالی از منظر رویکردهای آینده
در  المللای  بارن  هاای  بندی های برتر در رتبه ها و مشورها برای دسترابی به جایگاه مند  تالش مستمر دانشگاه

 طآموزش عالی و به تبع آن جیب دانشجوط استاد و پژوهشگر یاارجی ماه حااش  شارایب نخبگای اسا        هحوز
مدار اس   هرمشوری مه سهم برشتری از افراد بااهوش   دان  ۀفضای رقابتی و حرم  به سم  جامع  بازتاب

همارن اسااس ساازومار    سهم برشتری از قدرت و ثروت را از آن یود یواهد سای   بار   طو نخبه داشته باشد
عاالوه   طالگوی ارزیاابی  هاس   اراش مهمای و جهانی  های برتر منط ه ارزیابی نهاد آموزش عالی برای احراز رتبه

 طتار  مارگرری رویکردهاای معطاوب باه آیناده اسا   باه عباارت روشان         هبر بررسی گیشته و حال مستل م ب
ی مه نهااد آماوزش عاالی را    های همچنرن عدم قطعر رویارویی با رویدادها و روندهای ملموس و ناملموس و 

 ههاای نایوشاایند و یوشاایندط آیناد     نگر اس  تا از مران  رفی از آینده   ای از تالش آینده جلوه طاحا ه مرده
ری ی و تدبرر الزم اتخاذ شاود  در ایان م الاه تاالش      مطلوب آموزش عالی شناسایی و جه  تح ق آن برنامه

مشاورهای   هاز روش پوی  محرطیط روندها و رویدادهای جهانی آموزش عاالی و تجربا  شده اس  با استفاده 
ها و الگاوی مطلاوب ارزیاابی مؤسساات آماوزش عاالی        شایص طآن  رصد و بر اساس نتایج حاصل از طمنتخب

 ایران پرشنهاد شود   
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 جستارگشایی

 هاای  بخا   ةآیناد  به دهنده شکل روندهای ترین مهم از یکی قلمروها تمامی در رقاب  شدن جهانی

 مستثنی قاعده این از جامعه های بخ  ترین مهم از یکی عنوان به عالی آموزش  اس  جامعه مختلف

 فرهنگای  حراات  به دهی شکل و سازی تمدن سازیط انسان در آموزش نهاد مه ن شی منار در  نرس 

 هاای  بخ  در اف وده ارزش به دسترابی در آن ملردی ن   حسب بر نهاد این اهمر  طدارد آدمران

 متأثر آموزش نهاد طرو این از  اس  توجه مورد یدماتی و تولردی های بخ  شامل اجتماعی مختلف

 باا  هوشامندانه  رویاارویی  از یر نااگ  اثربخشای  و ب ا حفظ برای پییری رقاب  شمول جهان قوانرن از

  منشگری فاوق فعاال در برابار    اس  شده فعال فوق رویکردی اتخاذ و رو پر  رویدادهای و روندها

تحوالت و مساشل نوظهور مرتبب با آموزش  1روندهای جهانی آموزش عالی مستل م پوی  محرطی

 عالی اس   

تدوام و بازتاب روندهای گیشته در پوی  محرطی تأمرد بر آن اس  مه تغرررات آینده ل وماً 

گرری باید معطوب به درک محرب یارجیط تعامل و رواباب مراان    و حال نرس   از این رو تصمرم

ری ی باشد  پوی  محرطی فراینادی اسا  ماه باا      های مختلف و ترجمان آن به زبان برنامه بخ 

شود  در این  ارجی آغاز میآوری ا العات در مورد رویدادهاط روندها و روابب آنها در محرب ی جمع

چارا تغررار   ) )چه چر ی در حال رخ دادن اس (؛ دالیل تغررر شود ماهر  تغررر فرایند تالش می

مننده تغررر؛ روابب مران ایان فراینادها؛    در حال رخ دادن اس (؛ فرایندهای ایجادمننده یا ت وی 

اساتفاده از روش پاوی  محرطای     بازیگران اصلی تغررر و عواقب تغررر مورد بررسی قرار گررد  با

شاود   آموزش عالی فراهم می ههایی تأثررگیار بر آیند امکان شناسایی موضوعات نوظهور و موقعر 

(Choo, 2001)  

موضوع ارزیابی و تضمرن مرفر  مؤسساات   طترین مساشل مرتبب با آموزش عالی یکی از مهم

رویادادها و رونادهای جهاانی     آموزش عالی اس   اهمر  این موضوع بر حساب فضاای رقاابتیط   

تر در چنرن فضایی ب ای مؤسسات آموزش عاالی و   آموزش عالی قابل درک اس   به عبارت روشن

                                                                 
1. Environmental Scanning 
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درک شرایب و روندهای نوظهور و چگاونگی انطبااق باا آنهاسا   در      یبهبود مستمر آنها در گرو

ضارورت باازبرنی در   ترین روندهای جهانی آموزش عالی مطرح و بر اساس آن  بریی از مهم طادامه

هاا و مادل    ماارگرری شاایص   همشاورهای منتخاب و با    هنظام ارزیابی آموزش عالی و رصد تجرب

 مناسب به منظور ارزیابی نظام آموزش عالی ایران بررسی شده اس   

 روندهای جهانی آموزش عالی. 3

 :ند ازا ی جهانی مرتبب با آموزش عبارتروندها ترین مهم

 از روند این  عالی آموزش متقاضیان شناختی جمعیت تغییر و مشارکت در تحولالف( 

 گراری  شاکل  باعث گیشته دهه چند  ی مه اس  عالی آموزش برای ت اضا اف ای  بر ناظر سو یک

 به ورود مت اضران سنی ترمرب تغررر بر ناظر دیگر سوی از و شده «9انبوه آموزش»عنوان با رویدادی

 سانی  ترمراب  شود می برنی پر  طهشد  انجام مطالعه یک اساس بر مه  وری به ؛اس  عالی آموزش

 باه  مارالدی  9۲1۲ ساال  تا اس  سال 9۲ تا 12 حاضر حال در مه عالی آموزش مت اضران متعارب

  (Vincent-Lancrin, 2004, p.246) یابد ماه  گیسال پنج

 ۲/9بار  از   طمارالدی  9۲۲2بر اساس گ ارش سازمان یونسکو در ساال   .1تحرک دانشجوب( 

شاود ایان    برنی مای  مرلرون دانشجو در یارج از مشورهای یود مشغول به تحصرل هستند  پر 

پاییری اقتصاادی از  ریاق تشاویق      حفظ رقاب  .مرلرون دانشجو برسد 7به  9۲9۲ل آمار در سا

یکی از اهداب مهم آموزش عالی مشاورهای  و پردای  شهریه  نویسی دانشجویان یارجی برای نام

های تحصرل  نویسی و پردای  ه ینه آمده از محل نام اس   برای مثال درآمد به دس  یافته عهتوس

گا ارش   امریکامرلرارد دالر  ۲/1۲ طمرالدی 9۲۲7 - 9۲۲2دانشجویان یارجی در سال تحصرلی 

مرلراارد دالر   5۲صانعتی معاادل    هدهند شده اس   مطابق آماری دیگر دانشجویان یارجی رونق

 ( Altbach, 2009, pp.27-28) ندهست امریکا

                                                                 
2. Mass education 

3. Student mobility 
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 بریاوردار  احتارام  و ارج از جامعاه  در دانشاگاه  مه  ور همان. دانشگاه بودن پاسخگوپ( 

 نرازهاای  طجامعاه  باا  یاود  تناسب به وقفه بی  ور به مه رود می آن از هم انتظاراتی مت ابالً اس ط

 منادط  جامعاه  مسااشل  حال  باه  معطوب و مارآمد را یود های آموزش مندط فکر مار بازار و متحول

 به ورود برای عملی های مهارت دارای و مارآفرین و یالق حطا ر هایی انانس را آمویتگان   دان 

 مندط برقرار تعادل یود ماربردی و ادیبنر های پژوه  مران مندط تربر  زندگی و مار های مردان

 ( 121-129 ط صص1122 فراستخواهط) باشد دیگر های بخ  های اولوی  و نرازها پاسخگوی

 از یکای  عناوان  باه  عالی آموزش مؤسسات اداره و مالی منابع تأمین ماهیت تغییرت( 

 اداره و ماالی  مناابع  تاأمرن  در یصوصای  بخا   ن ا   اف ای  بر ناظر عالی آموزش مهم روندهای

 آموزش در دولتی بخ  با یسهم ا در یصوصی بخ  مشارم  مر ان .اس  عالی آموزش مؤسسات

 ( 957-972ط صاص  112۲انط ای و نظریا)ربرع اس  اوتامتف رادیگ ورامش به مشور یک از عالی

 در ها دانشگاه اداره و مالی منابع تأمرن در دولتی بخ  با م ایسه در یصوصی بخ  سهم مثال برای

 درصد 12 مانادا درصدط 52 ااسترالر درصدط ۲۲ ژاپن درصدط 22 امریکا درصدط 77 جنوبی همر مشور

 شااهد  تادریج  باه  عالی آموزش در یصوصی بخ  مهم ن   به توجه با  اس  درصد 19 انگلرس و

 ,Vincent-Lancrin,2004)هساترم  OECDعضاو   مشاورهای  ن   دولا  در آماوزش عاالی    ماه 

p.246)   

  امروزه جایگاه و موقعر  آموزش عاالی مشاورها یکای از عوامال مهام      شهرت جهانیث( 

های جهانی همچاون شاانگهای و    بندی اس   از همرن روس  مه رتبهدسترابی به پرسترژ جهانی 

فرانساهط باا توجاه باه     وقا   جمهاور   اند  سارموزیط رشارس    بسراری بریوردار شدهرتایم  از اهم

های فرانساه در م ایساه باا مشاورهایی مانناد       دانشگاه هبندی شانگهای یواستار ارت ای مرتب رتبه

 یاک  تنهاا  مه حالی درنر  مدعی هستند انگلستان  انگلستانت و انگلرس شده اس   م اما امریکا

 هاای   ساال   ای  جهاان  5علمای  اساتنادات  درصد دوازده طرا در ایترار دارد جهان جمعر  درصد

 انساانی  علوم هدر حوز جهان علمی برونداد درصد 11 داده و ایتصاص یود بهرا  9۲۲2 تا 9۲۲2

 ماداوم  افا ای   طیپژوهشا  تعاالی  ایان   اس  مرده منتشر 9۲۲2 تا 9۲۲2 های سال  یرا  هنر و
                                                                 
4. Scientific Citation 
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 طعاالی  آماوزش  های شایه تمامی در ط1227 سال در  اس  داشته همراهرا به  انگلرس در ودانشج

 مرلراون  1/1 از بر  به 9۲۲2 سال در شایص همرن  ندا همرد نویسی نام دانشجو ه ار 291۲۲۲

   (BIS, 2009, pp.3-5) اس  رسرده دانشجو

 مصرب و انتشار تولردط  ها دانشگاه پذیری رقابت افزایش و بنیان دانش اقتصاد ظهورج( 

هاا     از ایان رو دانشاگاه  اسا   شاده  تبادیل  اقتصاادی  افا وده  ارزش ایجاد عامل ترین مهم به دان 

 م ایسه در عالی آموزش بخ شوند و عالوه بر این  برنان محسوب می نرروهای مولد اقتصاد دان 

 مشاورهای  در رقاابتی  م یا   و باوده  تار  موفاق  اقتصاادی نظار   از نرا   جامعاه  های بخ  سایر با

 بروناداد  مه اس  آن از حامی برآوردها آیرین  اس  مرده تشدید را توسعه حال در و افتهی توسعه

 دایلای  نایاالص  تولرد درصد 1/9 معادل و پوند مرلرون ۲2 ساالنه انگلرس های دانشگاه اقتصادی

 مرلرون صدها بر مشتمل مه آورده وجود هب را بازاری انگلرس عالی آموزش بخ   اس  مشور این

 تنهاا  توان نمی را موف ر  این دالیل  دارند سر در را انگلرس در تحصرل آرزوی مه اس  مت اضی

 حتای  و موجاود  مؤسسات سازی متحول بلکه طدانس  مشور این عالی آموزش مؤسسات قدم  در

 باا  یاالق  پرونادهای  ایجااد  و یااص  هاای   حاوزه  در تعاالی  دنباال  باه  مه جدید مؤسسات ایجاد

بار حساب شاایص     اهمرا   حااش   نکتاۀ   هساتند  یاود  ا اراب  محلای  مار و مسب و اجتماعات

 آماوزش  هعرصا  در ماه  دستاوردهایی به توجه با انگلرس ی مانندمشور مه اس  آنپییری  رقاب 

 مراان  در را یاود  جایگااه  عاالی  آماوزش  پاییری  رقابا   فضاای  در نتوانسته طداشته تامنون عالی

 ایان  جایگااه  طعاالی  آماوزش  در نویسای  ناام  شایص حسب بر  مند حفظ OECD عضو مشورهای

 ت لرال  پان دهم به هفتم از ط9۲۲2 تا 1222 های سال  ی طOECD عضو مشورهای مران در مشور

 در را ساریعی  رشاد  انگلرس چند هر مه اس  آن برانگر مهم این  (BIS, 2009, pp.3-5) اس  یافته

  اس  تر سریع رقبا رشد اما طمند می تجربه عالی آموزش حوزه

 هپدیاد  تار  روشان  عباارت  باه  ،یعال آموزش مرزهای رفتن میان از و شدن رنگ کمچ( 

۲مرز بدون عالی آموزش
 ایان   اسا   عاالی  آموزش مؤسسات انواع مران تمای  نبودن شفاب بر ناظر 

توانناد   نمای  دیگربا توجه به ظهور رقبای نوظهور  عالی آموزش مؤسسات مه اس  آن برانگر ویژگی
                                                                 
5. Borderless Higher Education 



 هایی برای ایران پوی  محرطی ارزیابی آموزش عالی در مشورهای منتخب و درس  22   

 

 هاای  آماوزش  مه هایی دانشگاه ظهور  منند  تحصرلی مدرک اعطای سنتی رسال  به محدود را یود

 آماوزش  جدیاد  مؤسسات های ویژگی از طدهند می اراشه المللی برن های شرم  مارمنان به تخصصی

2دونالد مک دانشگاه  اس  عالی
2مایکروسااف   شارم    هساتند  مؤسسات این جمله از 7موتوروال و 

 

 مؤسساات  نوع این  اس  مرده اندازی راه تخصصی های آموزش هاراش برای فنی آموزش مرم  17۲۲

-Vincentداباشنا  هاداشت یارجی ویانادانشج یباج در  اییاسه ب ماسه اند توانسته عالی وزشاآم

Lancrin, 2004, p.254) )  

 دانشگاه مران همکاری سنتی  ور به  علمی تعامالت کنار در مالی تعامالت یافتن اهمیتح( 

 مؤسسات بر حامم اصلی های جریان از یکی مشترک پژوهشی و آموزشی های برنامه انجام منظور به

 و هاا  همکااری  روناد  گساترش  شااهد  جریاانط  ایان  تدوام بر عالوه امروزه  اس  بوده عالی آموزش

 از  ریاق  پژوهشای  هاای  برنامه مالی تأمرن  هسترم نر  عالی آموزش مؤسسات مران مالی تعامالت

   شود می محسوب تحول این های جلوه ترین مهم از صنع  با همکاری

مارگرری رویکاردی   هب یاز این رو ماناییط روی ِ مداوم و یالق در این فضای رقابتی در گرو

بر توجه به رویادادها و رونادهای جااری و آتای مارتبب باا       اندیشانه اس   این رویکرد ناظر  آینده

آموزش عاالی   هدر عرص 2روندها و رویدادها و شناسایی مساشل نوظهور هآموزش عالی اس   مطالع

ن به منظاور  اگیار پژوهان و سراس  حاش  اهمر  اس  مه آمادگی الزم را برای سراس  نظراز این 

 سازد    آینده مهرا می ةمنتظر ساز و غرر ریدادهای شگفتیگرایانه با  رویارویی هوشمندانه و من 

 انباوه  تولراد  و سانتی  سابک  باه  تکاراری  و رسمی یکنوای ط های آموزش به مه دانشگاهی

 محادود  آمااده  و حاضار  مشااغل  جویای و ای غررحرفه ماهرط غرر دس ط به مدرک آمویتگان دان 

 دانشاگاه  بناابراین   داد یواهاد  دس  از منونی رقابتی فضای در را یود جایگاه و ن   طاس  شده

 ماداوم  تضمرن نگرط آینده رویکردهای مارگرری هب از یر ناگ یود ب ای و زا درون پویایی حفظ برای
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9. Emerging Issue Analysis 
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 تدریسط های شروه دروسط محتوای درسیط ری ی برنامه مه اس  الزم  هاس  روش بهبود و مرفر 

 و انعطااب  قابال  را دانشاگاه  محارب  ادارة و یادمات  هاراشا  هنحاو  مارگ ینیط سازماندهیط تح رقط

-121 ط صص1122 فراستخواهط) دهد قرار تازه های تجربه معرض در همواره را یود و مند روزآمد

129). 

 تارین  مهام ارزیابی مؤسسات آموزش عالی مشور به منظور حفظ توان رقاابتی آنهاا یکای از    

هایی از این قبرل  ه آینده اس    رح پرس هایی اس  مه مستل م اتخاذ رویکردی معطوب ب حوزه

ساله مجا باید باشد؟ آیاا آماوزش عاالی ایاران رقاابتی       برس  همه آموزش عالی ایران در افق آیند

    ارزیابی برای حفظ توان رقابتی باید ماورد توجاه قارار گرارد؟ و     های یواهد ماند؟ مدام شایص

دساتانه   رو و اتخاذ رویکاردی پار     روندهای پر نگری رویدادها و  آیندههمگی ناظر بر ضرورت 

  پییری الزم متناسب با تغرررات پر  رو اس   برای دسترابی به انعطاب

ارزیاابی آماوزش عاالی در مشاورهای ژاپانط       هاا و الگوهاای   در ادامه شایص طاین منظور به

تنوع جغرافرااط  ط یافتگی سطح توسعهبررسی شده اس   در این انتخاب  و پامستان امریکا طدانمارک

ایان  ن اجتماعیط اقتصادیط سراسی و فرهنگی مشهود اس   عالوه بر این مستندات مدوّ های نظام

پییری به ایان مساتندات از    به زبان انگلرسی در یصوص ارزیابی آموزش عالی و دسترس مشورها

بار حساب   در اداماه مشاورهای مایمور     های انتخاب آنها در این بررسی باوده اسا     دیگر انگر ه

هاای ارزیاابی آماوزش     آفرینان ملردی و شاایص  ن   نظرسایتار و نظام ارزیابی آموزش عالی از 

 اند  عالی بررسی شده

 امریکانظام ارزیابی آموزش عالی کشور . 2

مرلراارد   17۲سااالنه   ط9۲۲2ساله دارد  مطابق آمار سال  ای یکصد نهرپرش امریکانظام ارزیابی در 

مرلراون نفار در مؤسساات آماوزش      7/17بر  از ساالنه شود   می امریکای دالر صرب آموزش عال

مرلراون نفار را باه صاورت تماام وقا  و        17/1منند و این مؤسسات ن دیک به  عالی ثب  نام می

  Accreditation(a), 2009, p.1 (Council for Higher Education) اند وق  استخدام مرده پاره

مرم ی باه امار آماوزش تخصارص یافتاه ماه        هیک وزارتخانر مشورها برشتگفتنی اس  در 

ایتراارات   امریکاا  هدحا دار مدیری  و ارزیابی عملکرد آموزش عالی اس   اما دول  ایاالت مت عهده
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ایالتی ت سرم مرده اس   مطابق قاانون اساسای    های یود در یصوص آموزش عالی را مران دول 

 دادن به مؤسسات آموزش عالی را یود به عهاده دارناد  ها منترل و مجوز  هر مدام از ایال  امریکا

(Greenberg, 1999, p.4)  

 1۲شورای اعتبارسانجی آماوزش عاالی    طامریکاسازمان متولی ارزیابی آموزش عالی  ترین مهم

را در بار   امریکاا آماوزش عاالی    هاس   این شورا یک سازمان غرر دولتی اس  مه سه ه ار مؤسس

مننده زیر نظر این شورا ارزیابی این مؤسسات آموزش عالی را انجاام   سازمان ارزیابی ۲2گررد   می

   (Council for Higher Education Accreditation(b), p.2) دهند می

ای اسا   در حاال حاضار شا  انجمان       ط ارزیاابی منط اه  امریکاا ترین نوع ارزیاابی در   رایج

انجام این ارزیابی هستند  اساتانداردهای ارزیاابی زیار بارای تماام ایان شا         دار  ای عهده منط ه

 (:Koenig & Lofstad, 2004) مننده مشترک اس  انجمن ارزیابی

 داشتن مأموری  و م صد مشخصی مه متناسب آموزش عالی اس   -1

 آموزش عالی  مؤسسهداشتن اهداب معرنی مبتنی بر مأموری  و م صد  -9

عملکردی شفابِ ماالیط ساازمانی و دانشاگاهی ماه باه تح اق        های و نظام داشتن منابع -1

 مند  اهداب و مأموری  مؤسسه ممک می

ی ماه در جها  تح اق مأموریا  و     هاای  داشتن نظامی به منظور ارزیابی مداوم پرشرف  -5

 اهداب مؤسسه اس  

ای  ارزیاابی منط اه   هششاگان  های یکی از انجمن 11مرم ی های ممرسرون آموزش عالی ایال 

عضاو ایان ممرسارون     امریکاا آموزش عالی  همؤسس ۲91س   در حال حاضر امریکاآموزش عالی 

دهد  مرم ی به جامعه و عموم مردم این تضمرن را می های هستند  ممرسرون آموزش عالی ایال 

مارده   استانداردهای زیر را احاراز  طشود ای مه توسب این ممرسرون معتبر شنایته می مه مؤسسه

 (:Middle States Commission on Higher Education, 2006, p.IV) اس 

 دارای مأموری  متناسب با آموزش عالی اس   (الف

                                                                 
10. Council for Higher Education Accreditation (CHEA) 

11. Middle States Commission on Higher Education 
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 شود  هدای  می طاند مؤسسه از  ریق اهداب متناسبی مه به یوبی تعریف شده (ب

م مارده  مؤسسه شرایب و سازومارهای الزم برای تح ق مأموری  و اهداب یاود را فاراه   پ(

 اس  

مؤسسه مارآمدی نهادی و بروندادهای آموزشی مورد انتظار را ارزیابی و از نتایج آن برای  ت(

 مند  بهبود یود استفاده می

استاندارد را به منظور ارزیابی آموزش عالی بر  15مرم ی  های ممرسرون آموزش عالی ایال 

 عبارتمند  این استانداردها  اشه میار 15و شواهد و تحلرل موردی 11ط عناصر بنرادی19حسب زمرنه

رهباری و   ؛منابع نهادی؛ ری یط تخصرص منابع و نوسازی نهادی برنامه؛ مأموری  و اهداب :از اس 

یادمات مبتنای بار    ؛ پاییرش و حفاظ دانشاجو   ؛ ارزیابی نهاادی ؛ انسجام ؛بخ  اداری؛ حکمرانی

آموزشای   های فعالر ؛ عمومیآموزش ؛ های آموزشی برنامه؛ عضو هرئ  علمی؛ حمای  از دانشجو

 ,Middle States Commission on Higher Education, 2006)ارزیابی یاادگرری دانشاجویان  و  مرتبب

pp.1-68)  

 نظام ارزیابی آموزش عالی کشور دانمارک. 1

اسا   ایان مؤسساه     1۲ارزیابی دانمارک همؤسس طنهاد متولی ارزیابی آموزش عالی مشور دانمارک

مرالدی با تصاویب   1229در سال  12اس  مه با حمای  وزارت آموزش دانمارک سازمان مست لی

دار ارزیابی تمامی سطوح آموزش دانماارک   مجلس دانمارک تشکرل شده اس   این مؤسسه عهده

  باشد میشامل آموزش ابتداییط متوسطه و عالی 

 :(Thune, 2001) شود ارزیابی دانمارک از اج ای زیر تشکرل می همؤسسدر رزیابی ا

                                                                 
12. Context 

13. Fundamental Elements 

14. Optional Analysis & Evidence 

15. The Danish Evaluation Institute (EVA) 

16. Danish Ministry of Education 
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ارزیابی دانمارک برای انجاام هار ارزیاابی در مراان      هگروهی از مأموران ارزیابی  مؤسس( الف

مند  ایان افاراد در نگاارش گا ارش ارزیاابی       مارمنان یود گروهی از مأموران را منصوب می

 شنایتی و عملی آن را به عهده دارند    ضمان  روش

م ادماتی مسابوق بار هار ارزیاابی اسا   ایان مطالعاۀ          هم دماتی  انجام مطالعا  همطالع (ب

ارزیاابی انجاام    هآفرین در برنام ن   های م دماتی به  ور یاص از  ریق گفتگو با تمام گروه

هاای   آموزش شاامل قاوانرنط بخشانامه    هشود  در این مطالعه تمامی اسناد مرتبب با حوز می

 گررد     مورد بررسی قرار می دولتیط و

نویس قوانرن مورد نراز برای انجام هر ارزیابی را اراشاه   ارزیابی پر  هاری  مؤسسگی قانون پ(

دهاد  سا س ایان     نویس اهداب و چارچوب انجاام ارزیاابی را توضارح مای     مند  این پر  می

 رسد  نویس به تصویب شورای مؤسسه می پر 

شوند  این شورا متشکل از  ستاد یبرگان  برای هر ارزیابی ستادی از یبرگان منصوب می (ت

آموزشی مرتبب یبره و معتماد هساتند  تماام ایان افاراد بایاد از        حوزهافرادی اس  مه در 

ارزیاابی   مؤسساه ملای   هها و مؤسسات مورد ارزیابی مست ل باشند  به عنوان یک قاعد برنامه

اساکاندیناوی دعاوت    حوزهها دس  مم یک نفر را از مشورهای  ارزیابی همواره در هر یک از

 مند    می

ماورد   مؤسسهیودارزیابی اس    طال امی فرایند ارزیابی های   یکی از بخ 17یود ارزیابی ث(

آن ن اط قوت و ضعف یود را شناسایی  پایهدهد و س س بر  ارزیابیط یودارزیابی را انجام می

یودارزیابی هر واحاد بخا  مهمای از مساتنداتی اسا  ماه        های ارشمند  گ  و ارزیابی می

ارزیاابی اراشاه    مؤسساه توساب   12شاود  راهنماای یودارزیاابی    آنها انجام مای  پایهارزیابی بر 

 شود    می
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  در هار ارزیاابی بارآورد مااربران ممکان اسا  در مراان دانشاجویانط         12برآورد مااربران  ج(

 ها انجام شود   آمویتگانط مارمنان و دیگر گروه دان 

هاا و مؤسساات      شورای یبرگاان و ماأموران ارزیاابی ممکان اسا  از برناماه      9۲بازدیدها چ(

بازدید منند  ایان بازدیاد باا توافاق مؤسساات       طبرند آموزشی مه در فرایند ارزیابی به سر می

ی باا  هاای  انجاماد و شاامل نشسا     شود  به  ور ملی هر بازدید یک روز به  ول می انجام می

 منانط دانشجویان و مدیری  اس   مار

  در گ ارش نهایی شورای یبرگان تحلرلط ارزیابی و پرشنهادات یاود را  91گ ارش ارزیابی (ح

مند  اگر چه مأموران ارزیابی  آموزشی مورد نظر اراشه می مؤسسهبرای بهبود مرفر  برنامه یا 

عهاده   گا ارش را باه  شنایتی نگاارش ایان    لر  عملی و روشئوارزیابی دانمارک مس مؤسسه

 شود    ارزیابی همراه با برآورد ماربران منتشر می های تمامی گ ارش طدارند

مؤسساات آموزشای را ملا م باه اجارا و رعایا  نتاایج و         طیاابی  یابی  فرایند فرجام فرجامخ( 

مناد  هادب فرایناد ارزیاابی آن اسا  ماه        ارزیابی می های شده در گ ارش اراشه هایپرشنهاد

های آموزشی باشد  بنابراین مهم اس  مه مؤسسات یاود   مداوم مرفر  برنامه همنند تضمرن

 یابی بدانند  را متعهد به این فرجام

 ارح ملایط    :عباارت اسا  از  مورد نظر این مؤسسه برای ارزیابی آموزش عالی  های شایص

؛ اسااترد آماوزش و   ؛سازمان و امکاناات دوره ؛ سایتار و محتوای دوره آموزشی؛ مأموری  و اهداب

   (Thune, 2001) ارزش اف وده و توسعه و تضمرن مرفر ؛ ها آزمون؛ دانشجویان

 نظام ارزیابی آموزش عالی کشور ژاپن. ٤

دار انجاام ارزیاابی    عهاده  هاا و مادارک دانشاگاهی    ملای ارزیاابی دانشاگاه    مؤسسهدر مشور ژاپن 

 ش عاالی در ژاپان اسا    آموز همؤسسات آموزش عالی اس   مأموری  این مؤسسه ممک به توسع

(National Institution for Academic Degrees and University Evaluation, 2009, pp 2-23)  

                                                                 
19. User surveys 
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مبتنای بار یاازده     طبارد  ژاپن به مار می های الگویی مه این مؤسسه به منظور ارزیابی دانشگاه

دیدگاه اس  و بر این اساس یازده استاندارد نر  تعریف شده اس   هادب از ایان یاازده دیادگاه و     

دانشگاهی اس   چنانچه  های یازده استاندارد ارزیابی شرایب ملی آموزشط پژوه  و دیگر فعالر 

شایساته شانایته    مؤسساه به عناوان یاک    طدانشگاهی بتواند هر یازده استاندارد را به دس  آورد

 یدانشگاه مارمنانط پژوه  و آموزش سایتارط هدب :عبارت اس  ازشود  این یازده استاندارد  می

ط ینهااد  عملکارد  یمارآماد ط یدانشگاه یها برنامهط دانشجو رشیپیط آموزش یبانرپشت مارمنان و

   یریمدو  یمال مساشلط  رفرم نرتضم نظامط  اترتجه طانیدانشجو از یبانرپشت

 نظام ارزیابی آموزش عالی کشور پاکستان. 5

 اسا   ایان   99ممرسارون آماوزش عاالی   ترین مرجع ارزیابی آموزش عالی مشاور پامساتان    عالی

مارالدی تشاکرل    9۲۲9با فرمان پروی  مشربط رشرس جمهور وق  پامستانط در ساال  ممرسرون 

 ,Higher education commission, 2005)وظایف این ممرسرون باه شارح زیار اسا      ترین مهمشد  

pp18-66)  

مؤسسات آموزش عالی بارای بهباود توساعۀ     های هاط اصول راهنما و اولوی  تدوین سراس  -

 ؛اجتماعی مشور-اقتصادی

 ؛ارزیابی عملکرد مؤسسات آموزش عالی -

ای ارزیابی آموزش عالی یاا ایتراار دادن باه شاوراها و یاا       تشکرل شوراهای ملی و منط ه -

ها و اعضاای هرئا  علمای مؤسساات      هاط رشته توانند فرایند ارزیابی بخ  موجود مه مینهادهای 

 انجام دهند    طگرری آنها قرار دارد تصمرم حوزهمه در را آموزش عالی 

فدرال و استانی باه منظاور اعطاای درجاه باه مؤسساات        های ی به دول های پرشنهاد  رح -

 ؛دولتی و یصوصی های آموزش عالی در بخ 

مالی مؤسسات دولتیط تصویب و تخصرص بودجه باه ایان    های بازبرنی و ارزیابی نرازمندی -

 ؛مؤسسات بر اساس نرازهای ساالنه و ارزیابی عملکرد

                                                                 
22. Higher Education Commission 
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 ؛توصره به مؤسسات آموزش عالی در یصوص اف ای  منابع مالی غرر دولتی -

ملای و   یهاا  حمای  از پروندهای مران مؤسسات آماوزش عاالی و صانع  و نرا  ساازمان      -

  المللی مه به دنبال تخصرص بودجۀ پژوهشی هستند برن

های آموزشی به نحوی مه پاسخگوی نرازهای بازار ماار باشاد و نرا  ارت اای      تدوین برنامه -

ای ماه از حراث ملای و     مطالعات علوم پایه و ماربردی در مؤسسات آموزش عاالی در هار زمرناه   

 المللی حاش  اهمر  اس   برن

 ؛مرام  در یصوص تضمرن توازن مناسب مران آموزش و پژوه توصره به  -

 ؛یا معرفی نهادهای موجود برای این هدب 91اندازی نهادهای ارزیاب هاترغرب ر -

ها و نر  تعررن سازومارهای اجرایی نظام ارزیابی عملکارد اعضاای هرئا      نامه توسعۀ شروه -

 ؛علمی و مؤسسات آموزش عالی

ه منظور بهبود موقعر  استخدامیط ارت ا و ح وق اعضای هرئ  علمی هایی ب نامه اراشۀ شروه -

 ؛با توجه به احراز شایستگی آنها

تعررن شاایص از جملاه مرا ان دریافا  اعتباار پژوهشای باه منظاور تخصارص باورس            -

 و نر  فرص  مطالعاتی به اعضای هرئ  علمی  9۲و پژوهشی 95آموزشی

هاای مختلاف باه منظاور      المللی در رشاته  برنای متشکل از نخبگان ملی و  تشکرل ممرته -

 مشاوره دادن به ممرسرون آموزش عالی در اموری مه با آن سرومار دارد 

ارت ای ارتبا ات رسمی مران مؤسسات آموزش عالی در مشور به منظور استفاده بهرناه از   -

ط انجام 92دان  المللی با توجه به تسهرم تجربه و تجهر ات تخصصی و ارت ای پروندهای ملی و برن

 ؛97ها مشترکط مبادلۀ افراد و تسهرم ه ینه های پژوه 

                                                                 
23. Testing Bodies 

24. Fellowships 

25. Scholarships 
26. Knowledge sharing 
27. Cost sharing 
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محتوای مناسب بارای   ههای آموزشی مه به دنبال اراش راهنمایی مؤسسات در  راحی دوره -

علوم پایهط علوم اجتماعیط علوم انسانیط مهندسی و فناوری هستندط تعررن حداقل اساتانداردهایی  

  توصره به رشرس هر مؤسسه در یصوص قوانرن و م اررات آن  برای مدیری  یوب مؤسسات و نر

 مؤسسه 

آوری ا العات و آمارهای آموزش عالی و مؤسسات تابعه و در صاورت امکاان انتشاار     جمع -

 آنها 

ممرسرون آموزش عالی پامستان برای ارزیابی آموزش عالی دو هدب اصالی در نظار گرفتاه    

   :اس  شامل

 مل:اهداب راهبردی اصلی شا (الف

تعاالی بخشاردن باه      1؛ به آموزش عاالی  بهبود دسترسی  9؛ ارت ای اعضای هرئ  علمی  1

 ؛ ارتباط با اقتصاد: پروندهای صنعتی  5؛ آموزش و پژوه 

 بر شامل: اهداب پشتربانِ مران (ب

  1؛ بهبود مرفرا : ارزیاابی و اعتبارسانجی مرفرا       9؛ توسعۀ رهبریط نظارت و مدیری   1

  ی  فناورانه و فر یکیتوسعۀ زیرسا

 مند: تح ق هر یک از اهداب فوق را بر حسب موارد زیر دنبال میاین ممرسرون 

مشخص مردن هدب مامل برنامه مه ناظر بر دسترسی به یروجی راهبردی  ی اجرای  (الف

 و یا بعد از آن اس    برنامه

 پر  روی آن اس   های معرفی مه ناظر بر اراشۀ رشوس راهبردی و چال  (ب

 های یود اس   به دنبال دسترابی به آنها  ی برنامه ممرسروناهداب راهبردی مه  پ(

شده باه ماار    به عنوان اب ارهای دسترابی به اهداب مطرح ممرسرونهای اصلی مه  برنامه ت(

 یواهد بس  

بار حساب آنهاا درصادد اسا  مرا ان        ممرسروناصلی ارزیابی عملکرد مه  های شایصث( 

 شده را به صورت قابل سنج  نشان دهد  پرشرف  مشور در دسترابی به اهداب مطرح



 1۲۲        1121سال برس  و سوم/ بهار  /شماره هفتاد       

 

نگاره شاماره  ها و نشانگرهای ارزیابی آموزش عالی پامستان مطابق  اهداب راهبردیط شایص

 نمای  داده شده اس   (1)

 ارزیابی آموزش عالی در پاکستان های های و شاخص حوزه -(3نگاره شماره )

ف
ردی

 

 نشانگر شاخص راهبردیاهداف 

ارت ای اعضای هرئ    1

 علمی

     اف ای  درصد اعضاای هرئا  علمای

 ؛ترین مدارک تحصرلی دارای عالی

  سااازی باارای ارت ااای مرفراا   فرصاا

اعضای هرئ  علمی موجود به ساطح  

 ؛دمتری یا معادل آن

  اف ای  تعداد اعضای هرئ  علمی مه

 های ممتاز هستند  دارای برجستگی

  برشاتر باه منظاور     هاای  اراشۀ مشاوق

هاای   جیب افراد مستعد برای تخصص

 ؛مورد نراز در آموزش عالی

    آمااوزش اعضااای هرئاا  علماای در

هاای ناوین    یصوص فناون و مهاارت  

  آموزشی

    درصد اعضای هرئ  علمی ماه دارای مادرک

  دمتری هستند

     درصااد اعضااای هرئاا  علماای مااه دروس

  اند های نوین آموزش را گیرانده شروه

 حصارالت تکمرلای ماه در هار     تعداد دروس ت

  شود بخ  تدریس می

       تعداد دانشاجویان دمتاری باه نساب  تعاداد

 ؛اعضای هرئ  علمی هر دانشگاه

 هاای   سهم هر عضو هرئ  علمی از مل بودجه

 شده از  ریق تخصرص بودجۀ پژوهشی جیب

        تعاداد انتشاارات هار عضاو هرئا  علمای در

 ؛المللی مجالت برن

 هر عضو هرئ  علمای   هشد  تعداد م االت اراشه

  المللی در مجامع علمی برن

 بهبود دسترسی  9

   نویساای در  افاا ای  چشاامگرر نااام

های دانشگاهی شامل مارشناسی  دوره

 ؛و تحصرالت تکمرلی

   فااراهم مااردن فرصاا  دسااترابی بااه

آموزش عالی بارای تماام دانشاجویان    

مسااتعد باادون توجااه بااه پرشاارنۀ    

 ؛اجتماعی و اقتصادی آنها

  ؛آموزش از راه دورحمای  از 

  هاای جدیاد آماوزش و     معرفی عرصاه

هاا در پاساب باه     پژوه  در دانشاگاه 

ت اضای باازار و رفاع نرازهاای آینادة     

 ؛پامستان

  تضمرن تجهر  مؤسسات آموزش عالی

های ضروری باه منظاور    به زیرسای 

 ؛جیب و اف ای  تعداد دانشجو

   ممک به بخ  یصوصی در یصاوص

  تعداد دانشجویان در سطوح تحصرلی متفاوت

 ؛به رشتۀ تحصرلی

   نسب  سنی دانشجویانی مه از فرص  باورس

هاااای  تحصااارلی در ساااطوح مختلاااف دوره

 دانشگاهی بریوردار هستند 

  تعااداد دانشااجویانی مااه باارای دسترساای بااه

 اند  نویسی مرده آموزش عالی از راه دور نام

 در هر  های جدید قابل دسترسی تعداد صندلی

های مختلف آموزشی در ساطوح   سال در دوره

 ؛متفاوت

  تعااداد دانشااجویانی مااه در یوابگاااه زناادگی

 ؛منند می

 گاایاری بخاا  یصوصاای در   سااهم ساارمایه

  آموزش عالی
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ف
ردی

 

 نشانگر شاخص راهبردیاهداف 

  اراشۀ آموزش عالی با مرفر 

تعالی بخشردن به   1

 آموزش و پژوه 

 ؛توسعۀ بخ  پژوهشی 

   تااالش باارای توسااعۀ نظااام ارزیااابی

 ؛پژوه 

  تضمرن آمر  چارچوب  ماربرد موف ر

 ؛مرفر  آموزش عالی

  اف ای  مرفر  آموزش و یادگرری در

  مؤسسات آموزش عالی

  تشویق اعضای هرئ  علمی به منظور

های آموزشی  تعالی بخشردن به روش

 ؛یود

    حمایااااا  ماااااداوم از توساااااعۀ

هااای فر یکاای یااادگرری و  زیرساای  

 ؛آموزش

 هاای آماوزش    حمای  از توسعۀ مکان

ال عاالی متناسااب باا نرازهااای در حاا  

 ؛آفرینان تغررر یادگررندگان و ن  

 هاای تخصارص بودجاه     بازنگری روش

 ؛برای یادگرری

     یلق و تشویق باه جایب درآمادها و

 ؛های پژوهشی بررونی بودجه

 نویسااای دانشاااجویان  افااا ای  ناااام

 ؛تحصرالت تکمرلی

 بااارداری و تجااااری ساااازی    بهاااره

  های فکری سرمایه

  تعااداد افااراد شاااغل در تح رااق و توسااعه در

 ؛مؤسسات علوم و مهندسی

  ؛آمویتگان دمتری در هر سال تعداد دان 

 های دمتاری برگا ار    نسب  مؤسسات مه دوره

 ؛منند به مل مؤسسات آموزش عالی می

 المللی اعضای  ممر  بروندادهای پژوهشی برن

  هرئ  علمی

 هاای پژوهشای تخصارص     مر ان جیب بودجه

 ؛شده از سوی منابع غرر حکومتی داده

  ثب  ایتراع اعضای هرئ  علمی و تعداد حق

 ؛دانشجویان دانشگاه

  ساازی   مر ان درآمد سرانۀ دانشگاه از تجااری

 ؛پژوه 

      پهنای باند اینترن  قابال دساترس بارای هار

 ؛دانشگاه

 ؛نسب  رایانه به دانشجو 

 ؛نسب  رایانه به اعضای هرئ  علمی 

     المللای باه هاار    تعاداد اشاتراک مجاالت بارن

 ؛مؤسسه

 المللی سازمان  های ملی و برن تعداد منفرانس

 ؛داده شده در هر مؤسسه

   تعااداد مجااالت منتشاار شااده در اسااتاندارد

  المللی در هر مؤسسه برن

 آموزش ارتباط نرتضم  5

 اقتصاد با یعال

 های صنع  و دانشگاه  تشویق همکاری

ساازی و   به منظور دسترابی باه باومی  

 ؛نوآوری فناورانه

 ؛های مارآموزی صنعتی برنامه 

 هاای فنااوری در مناار     تأسرس پارک

 ؛مؤسسات دانشگاهی

  مشارم  متخصصرن صنع  در ارمان

هااا از قبراال  گرااری دانشااگاه تصاامرم

  شورای پژوهشی و آموزشی دانشگاه

 های پژوهشای مشاترک صانع  و     تعداد  رح

 ؛دانشگاه

 ؛شده تعداد مرام  رشد فناوری تأسرس 

  تعداد حق ثب  ایتراع اعضای هرئ  علمی و

 ؛جویان دانشگاهدانش

 ؛سازی پژوه  درآمد سرانۀ دانشگاه از تجاری 

 های پژوهشی مه با حمای  صنع   تعداد  رح

  در دانشگاه انجام شده اس 

  نسااب  دانشااجویانی مااه دورة مااارآموزی در

انااد بااه ماال دانشااجویان  صاانع  را گیرانااده



 1۲7        1121سال برس  و سوم/ بهار  /شماره هفتاد       

 

ف
ردی

 

 نشانگر شاخص راهبردیاهداف 

 ؛دانشگاه

توسعۀ رهبریط حکمرانی   ۲

 و مدیری 

  دانشگاه بار  توسعۀ هستۀ مدیران آگاه

 ؛های آموزشی نوین حسب مهارت

   آموزش اعضای هرئ  علمی جوان بار

های مادیریتی   حسب فراگرری مهارت

 ؛و اداری آموزش

 ها به منظور ارت اای   ممک به دانشگاه

نظام آموزشی داشمی بارای مادیران و   

 ؛اعضای هرئ  علمی

 هاااای ت اااویتی و  برگااا اری ماااالس

و حکمرانی  حوزهاندازی مارگاه در  راه

 ؛مدیری  مؤسسات آموزشی

 ای و مااااری  تعلااارم ایاااالق حرفاااه

مؤسسااات آمااوزش عااالی مشااورهای 

 های پامستان یافته در دانشگاه توسعه

 ها  های دانشگاه سازی توانمندی روزآمد

هاای   به منظور تعریاف و انجاام  ارح   

 ؛اندازهای آنها همسو با چشم

  توسعۀ نظام ارت ا و ارزیابی عملکرد در

هااای نرااروی ماااری   تمااامی سِاام  

 ؛دانشگاه

 پاییری   لر ئوتوسعۀ روابب جدید مس

های مبتنی بر اف ای  اعتماد  با بخ 

 ؛نفعان ذی

   ارت ای رویکردهای پایدارتر به منظاور

تشااویق و توسااعۀ مارمنااانی مااه در  

 منند  آموزش عالی مار می

 اندازی واحدهای مدیری  پاژوه    راه

  ها در دانشگاه

  مه دروس آموزشی را تعداد مدیران دانشگاهی

  اند گیرانده

  هااایی مااه نظااام وضااعر     تعااداد دانشااگاه

  اند استخدامی را به مار گرفته

      تعداد مؤسساتی ماه از نظاام مادیری  ماالی

  منند استفاده می

   هااایی ماه گواهرناماۀ    تعاداد دانشاگاهISO 

 اند  را دریاف  مرده 9000

 هایی مه توسب ممرسرون آموزش  درصد پروژه

اند باه مال    از یوب را دریاف  مردهعالی امتر

 هایی مه در دانشگاه انجام شده اس   پروژه

ارت ای مرفر : ارزیابی   2

 مرفر  و اعتبارسنجی

   اف ای  توان ممرسرون آموزش عاالی
هاایی ماه در قاانون     در انجام فعالرا  

 تأسرس آن ذمر شده اس  

  سااازی آمااوزش در   تضاامرن مرفاای
مؤسسات دایلی به منظاور دساترابی   

های اولرۀ مرفر  و توساعۀ   به شایص
مؤسسااات آمااوزش عااالی باار حسااب 

 هایی مه دارای هساته ارزیاابی    تعداد دانشگاه

 مرفر  هستند 

 هایی مه درای گواهرنامۀ  تعداد دانشگاهISO 

هااای مشااترک   یااا سااایر گواهرنامااه  9000

 هستند 

 ؛های دانشگاهی بندی بخ  سازومار رتبه 
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ف
ردی

 

 نشانگر شاخص راهبردیاهداف 

 المللی  استانداردهای برن

 هاااای آموزشااای   باااازنگری در دوره
هایی مه  دانشگاهی بر حسب پرشرف 

 در موضوعات آن دوره رخ داده اس  

     معرفی رویکردهاای نوآوراناه از قبرال
دوجانبااۀ  هااای قهااا و توافاا همکاااری

 ؛المللی برن

 اندازی سازومارهای ارزیابی مرفر   راه
 ؛مؤسسات آموزش عالی

 های تضامرن مرفرا  در    معرفی روش
 ؛سطح مؤسسه و در سطح نظام

    آشنا مردن مردم با مرفرا  و اعتباار
هااای آموزشاای و  مؤسسااات و برنامااه

پژوهشااای دانشاااگاهی بااار مبناااای 
 ؛های ارزیابی واحد شایص

  ساازی در هار دانشاگاه بارای      ظرفر
 .رفر  مداومتضمرن م

 

 ؛ها بندی دانشگاه سازومار رتبه 

  هااایی مااه توسااب شااورای     تعااداد رشااته

  اند تأسرس شدهاعتبارسنجی 

  اناد   های دانشاگاهی ماه توانساته    تعداد بخ

  اعتبارنامه دریاف  منند

 سال  1های آن  ی  تعداد دروسی مه سرفصل

 گیشته مورد بازنگری قرار گرفته اس  

های  توسعۀ زیرسای   7

 فر یکی و فناورانه

  هاای فر یکای    روزآمدسازی زیرسای

 ؛در مؤسسات آموزش عالی

  فر یکی شامل: های توسعۀ زیرسای 

 های جدید در بخا    تأسرس دانشگاه

 ؛دولتی و یصوصی

      توساعۀ زیرساای  فنااوری ا العاات

درون و مران مؤسسات آموزش عالی و 

ماارتبب مااردن آنهااا بااا اجتماعااات   

 ؛المللی آموزشی و پژوهشی برن

 ؛اراشۀ یدمات پژوهشی مرتبب 

   اراشۀ یدمات آموزشی الزم به منظاور

 ؛تأمرن مرفر  آموزش

 سعۀ زیرسای  متابخانهتو  

 ؛نویسی دانشجویان تعداد نام 

 ؛نسب  رایانه به هرئ  علمی 

 ؛نسب  رایانه به دانشجو 

   مجموع پهنای باند اینترن  قابل دساترس در

 ؛هر مؤسسه

  ؛ای درون مؤسسه سازی رایانه مر ان شبکه 

  هااای ا العاااتی   مااارگرری نظااام  همراا ان باا

  دانشجویی در مؤسسه

 عالی آموزش ارزیابی های شاخص تطبیقی بررسی. 6

بر و پامستان ژاپن ط ط دانمارکامریکانظام ارزیابی آموزش عالی مشورهای  (9نگاره شماره )مطابق 

ارزیاابی و روال اجارای ارزیاابی     هاای  حسب نهاد متولی آموزش عالیط مبانی نظری الگوط شاایص 
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یاابی آماوزش عاالی هار مادام از      نظام ارزتوان گف   با توجه به این بررسی می شده اس   بررسی

نگار و نهاادی    مالنو الگوی ارزیابی به سوی رویکرد  های الگو و شایص از حرث ی میمورمشورها

مؤسساات آماوزش عاالی     هاای  در ارزیابی نهادی تمامی فعالرا  تر  به عبارت روشن  متمایل اس 

اناداز و ظرفرا     هاط چشام  ری برحسب دروندادهاط بروندادهاط فرایندها و تطابق آنها با اهدابط مأمو

 ( Hämäläinen,2001,pp.7-12) گررد مؤسسه برای تغررر مورد توجه قرار می

ضمن به رسامر  شانایتن اسات الل مؤسساات آماوزش عاالی در براان         طارزیابی نهادیدر 

یاود بار پاساخگو باودن و ارت اای       های ها و اولوی  فعالر هاط تعررن  اندازط اهدابط مأموری  چشم

مفهومی مناسب برای شود  به منظور دسترابی به چارچوب  اعتماد عمومی نسب  به آنها تأمرد می

ارزیابی نهادی مطابق نظر جرل جون  سه گام مهم و روابب مران آنها به شرح زیار بایاد مشاخص    

 (:Johnes,1996,p.21) شود

 ؛زش عالیآمو مؤسسهمشخص مردن بروندادهای  (الف

 ؛آموزش عالی مؤسسهمشخص مردن دروندادهای  (ب

 انتخاب فنون مناسب به منظور ارزیابی روابب مران دروندادها و بروندادها پ(

 عالی آموزش ارزیابی های شاخص تطبیقی بررسی -(2نگاره شماره )

ف
ردی

 

 نام الگو
نهاد متولی 

 ارزیابی
 مراحل اجرای الگو ها شاخص مبانی نظری الگو

 امریکاالگوی   1

شاااااااااااورای 

اعتبارسااااانجی 

 آموزش عالی

مبانی نظری الگوی ارزیابی 
تاابع اصاول زیار     امریکادر 

 اس :
 و اسا    لبانهودا یابیارز -

 عبااارت بااه  یشاایفرما نااه
 و مؤسساااات تااار روشااان

 بار  یعال آموزش یها برنامه
 نیا ا در یود اررایت حسب

  .منند یم شرم  ندیفرا
 سطوح یتمام در یابیارز -

 .اس  سررم یآموزش
 اس  آن انگرینما یابیارز -

 یعاال  آماوزش  مؤسسه مه

هااای ارزیااابی   شااایص

آموزش عاالی  مؤسسات 

 به شرح زیر اس :

 ؛مأموری  و اهداب -

ری یط تخصرص  برنامه -

 ؛منابع و نوسازی نهادی

 ؛منابع نهادی -

 ؛رهبری و حکمرانی -

 ؛بخ  اداری - 

 ؛انسجام -

 ؛ارزیابی نهادی -

پااااییرش و حفااااظ  -

مراحل اجارای الگاوی ارزیاابی    

 به شرح زیر اس : امریکا

 یود ارزیابی 

 بازبرنی دقرق 

آمااوزش  مؤسسااهبازدیااد از  -

 عالی

بااازبرنی پرشاانهادات گااروه   -

 بازدید مننده و پرگرری آنها

 ندهمن تصمرم سازمان ارزیابی - 

 بازبرنی مداوم -
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ف
ردی

 

 نام الگو
نهاد متولی 

 ارزیابی
 مراحل اجرای الگو ها شاخص مبانی نظری الگو

 یباارا الزم یاسااتانداردها
 دس  به را  رفرم نرتضم

 .اس  آورده
 یبناد  رتبه اررمع یابیارز -
 مؤسساه  ینساب   را فرم ای

 باا  سهیم ا در یعال آموزش
 آمااوزش مؤسسااات گاارید

 .س رن یعال
 مرتااا توساااب یابیاااارز - 

 یاعضاا  از متشاکل  یابیارز
 شامل یعال آموزش مؤسسه

 و دراساااااات مارمنااااادانط
 .شود یم انجام انیدانشجو

 یزمااان دورة در یابیااارز -
 و شود یم انجام ییصوص هب

 ساال  1۲ تاا  ۲ هار  معموالً
 قاارار یبااازنگر مااورد دیاابا
 .ردرگ
 بااار یمبتنااا یابیاااارز -

 عملکااارد یاساااتانداردها
 .قانون نه و اس  یوب

 ؛دانشجو

یاادمات مبتناای باار   -

 ؛حمای  از دانشجو

 ؛عضو هرئ  علمی -

 ؛های آموزشی برنامه -

 ؛آموزش عمومی -

های آموزشای   فعالر  -

 ؛مرتبب

ارزیاااابی یاااادگرری   -

  دانشجویان

 الگوی ژاپن  9

ملااای  مؤسساااه

ارزیاااااااااااابی 

هاااا و  دانشاااگاه

مااااااااااادارک 

 دانشگاهی

الگویی مه این مؤسساه باه   

های  منظور ارزیابی دانشگاه

مبتنای   طبرد ژاپن به مار می

بر یازده دیادگاه و بار ایان    

اساس یازده استاندارد نرا   

تعریف شده اس   هادب از  

این یازده دیادگاه و یاازده   

اسااتاندارد ارزیااابی شاارایب 

ملاای آمااوزشط پااژوه  و  

هااااای  دیگاااار فعالراااا  

دانشااگاهی اساا   انتظااار  

مؤسساااه آن اسااا  ماااه  

هاااا هااار یاااازده  دانشاااگاه

اسااتاندارد را احصااا ماارده  

 باشند  

 ؛اب دانشگاهاهد -

ساااایتار آموزشااای و  -

 ؛پژوهشی

مارمناااان علمااای و   -

 ؛پشتربانی

 ؛پییرش دانشجو -

 ؛های دانشگاهی برنامه -

مارآمااادی عملکااارد  -

 ؛نهادی

 ؛حمای  از دانشجویان -

 ؛تجهر ات دانشگاهی -

نظام تضمرن مرفرا    -

 ؛دایلی

 ؛امور مالی -

  مدیری  -

هااای  بااا توجااه بااا شااایص   

ی آموزشا  یها  رفعالگانه  یازده

 آماوزش  مؤسساات  یپژوهش و

آنهاا باه     یریمددر منار  یعال

هاا و نماگرهاای    ممک شایص

ماارتبب بااا هاار فعالراا  مااورد 

 گررد  ارزیابی قرار می

1  
الگااااااااوی 

 دانمارک

ممرساااااااارون 

 آموزش عالی

الگوی ارزیابی آموزش عالی 

دانمارک مبتنی بر اصول 

 رح ملیط مأموری  و  -

 ؛اهداب دورة آموزشی

تشااکرل گروهاای از مااأموران  -

 ؛ارزیابی
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ف
ردی

 

 نام الگو
نهاد متولی 

 ارزیابی
 مراحل اجرای الگو ها شاخص مبانی نظری الگو

 زیر اس :

ارت ا  این اصال نااظر بار     -

این اس  مه ارزیاابی بایاد   

 حااوزهمبتناای باار اهااداب  

ن اط ضعف و قوت  طآموزش

را شناسایی مناد و سا س   

ایی سااباار اساااس ایاان شنا

تعلاارم و تربراا  را ارت ااا   

 بخشد 

شفافر   این مهام نااظر    -

بر این اس  مه ارزیابی باید 

مرفر  تعلارم و تربرا  را   

مه همرشه ه ملموس و آنچ

ماه  ه موفق بوده و نر  آنچا 

برجسته  طتواند ارت ا یابد می

 سازد 

گرایی  این اصل   تخصص -ج

ناظر بر این نکته اسا  ماه   

ارزیابی باید همرشه مبتنی 

بر دیدگاه یبرگاانی انجاام   

هااای  شااود مااه در بخاا  

ماارتبب بااا آمااوزش مشااور 

اند  به همارن   حضور داشته

دلرل همرشاه از یبرگاانی   

تخصصاای  حااوزهمااه بااا  

 طمااوزش آشاانایی دارنااد  آ

شاود در فرایناد    دعوت می

 ارزیابی مشارم  منند  

یااودگردانی و اساات الل   -

این اصل ناظر بر ایان مهام   

ارزیاابی   مؤسساه اس  ماه  

دانمارک باید در انتخااب و  

اساااااتفادة فراینااااادها و 

های مرتبب با ارزیابی  روش

مرفر  مؤسسات آموزشای  

اعم از دولتای و یصوصای   

 مختار و مست ل باشد  

ساااایتار و محتاااوای  -

 ؛دوره آموزشی

ساااازمان و امکاناااات  -

 ؛دوره

 ؛آموزش و اساترد -

 ؛دانشجویان -

 ؛ها آزمون -

توساااعه و تضااامرن   -

 ؛مرفر 

  ارزش اف وده -

 ؛انجام مطالعۀ م دماتی -

گیاری برای انجاام هار    قانون -

 ؛ارزیابی

 ؛انتصاب شورای یبرگان -

 ؛یودارزیابی - 

 ؛برآورد ماربران -

بازدیااد شااورای یبرگااان و   -

فراینااد مااأموران ارزیااابی در  

 ؛ارزیابی

 ؛گ ارش ارزیابی اراشۀ -

پرگرااری بااه منظااور اجاارا و  -

 هایرعایاا  نتااایج و پرشاانهاد

هااای  اراشااه شااده در گاا ارش  

  ارزیابی
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ف
ردی

 

 نام الگو
نهاد متولی 

 ارزیابی
 مراحل اجرای الگو ها شاخص مبانی نظری الگو

5  
الگوی 

 پامستان

ممرساااااااارون 

 آموزش عالی

تاارین مبنااای نظااری  مهاام

نظام ارزیابی آموزش عاالی  

پامسااتان توسااعۀ منااابع   

انسااانی بااه منظااور فااراهم 

هرئ  علمیط مردن اعضای 

پژوهشگران و دانشاجویانی  

اسااااااا  ماااااااه دارای 

های ملردی برای  شایستگی

مدیری  تغررر در پامستان 

 هستند 

هااای ارزیااابی   شااایص

آموزش عاالی پامساتان   

های اصلی  شامل شایص

بر باه شارح زیار     و مران

 اس :

هاااای  شاااایص (الاااف

 راهبردی شامل:

ارت اای اعضاای    -1(الف

 هرئ  علمی

 دسترسیبهبود  -9(الف

تعالی بخشردن  -1(الف

 به آموزش و پژوه 

ارتبااااط باااا   -5(الاااف

اقتصاااااد: پروناااادهای 

 صنعتی

هاااااای  شاااااایص -ب

 پشتربان شامل:

توسااعۀ رهبااریط  -1(ب

 نظارت و مدیری 

بهبااود مرفراا :   -9(ب

ارزیااابی و اعتبارساانجی 

 مرفر 

توسعۀ زیرسای   -1(ب

 فناورانه و فر یکی

ممرساارون آمااوزش عااالی بااا  

اهای ملااای و تشاااکرل شاااور 

ای ارزیابی آموزش عالی  منط ه

یا ایترار دادن باه شاوراهای و   

یااا نهادهااای موجااود فراینااد   

هااا و  هاااط رشاته  ارزیاابی بخا   

اعضای هرئ  علمی مؤسساات  

دهاد    آموزش عالی را انجام می

ارزیابی مؤسسات آموزش عاالی  

هر سه سال و مطابق ساه گاام   

 شود: زیر انجام می

رزیابی  این های ا شروع برنامه -

مرحلااه بااا بازدیااد نمایناادگان 

ممرتاااۀ ارزیاااابی مرفرااا  از  

مؤسسات آموزش عاالی شاروع   

شود  هادب از ایان مرحلاه     می

تضمرن این مهم مه مؤسساات  

در مسرر درسا  قارار دارناد و    

منناد   آنچه را مه گا ارش مای  

 واقعی اس  

رصد مردن پرشارف  اجارای    -

 ؛های ارزیابی برنامه

مرحلاااۀ پختگااای و بهباااود  -

مااداوم  در ایاان مرحلااه تعهااد  

آمااوزش عااالی بااه    مؤسسااه

مدیری  مرفر  توسب ممرتاۀ  

 شود  میمور احراز می

باه   (1) نماودار شاماره  مطاابق   92مند بر این اساس ارمان مدل ارزیابی نهادی به صورت نظام

  (Csizmadia, 2006, pp.69-73) شرح زیر از یکدیگر قابل تفکرک اس 

 

                                                                 
28. Systematic 
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 رویکرد ارزیابی نهادی - (3نمودار شماره )

 

 

 

 

 

 

درونادادها بار   فهام تاأثرر   ارمان مورد توجه در ارزیابی نهاادی   ترین مهم: یکی از 92درونداد

فهم سه شاایص   ی  فهم تأثرر درونداد در گرویدمات و بروندادهای مؤسسات آموزش عالی اس 

 ملردی به شرح زیر اس : 

فرادسا    هاای  این مهم ناظر بر انتظارات و ال اماتی اس  مه ساازمان   1۲تأثررات بررونی (الف

دولتی و غرر دولتی آن برای ارزیابی در نظر دارند  توجاه باه ایان انتظاارات و      های شامل سازمان

 آموزش عالی ضروری اس   مؤسسهال امات برای ب ای 

دهای مؤسساات  : این شایص ناظر بار انتظاارات مت اضاران یادمات و برونادا     11ت اضاها (ب

 آموزش عالی اس  

منابع: این شاایص نااظر بار مارمناان علمای و غرار علمایط دانشاجویانط تجهرا ات و           پ(

آموزش عالی قرار دارد  در منار این منابع یاک منباع مهام     مؤسسهای اس  مه در ایترار  بودجه

  آورده اسا    آموزش عالی برای یود به دس مؤسسهدیگر را نر  باید اف د و آن شهرتی اس  مه 

 دهد  ابع اف ای  میاین منبع توان مؤسسه را برای جیب سایر من

نفعاان   مؤسسات آماوزش عاالی و ذی   مران: این شایص ناظر بر اهمر  مناسبات 19برونداد

آنهاس   بسراری از ساز و مارهایی مه به منظور ارزیابی مؤسسات آماوزش عاالی باه ماار گرفتاه      

                                                                 
29. Input 

30. External influences 

31. Demands 

32. Output 
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نفعاان از   گررد  بناابراین رضاای  ذی   دمات این مؤسسات شکل مینفعان ی ذی هواسط هب طشود می

حاش  اهمر  آن اس  مه مؤسساات آماوزش عاالی بایاد باه       هاهمر  بس ایی بریوردار اس   نکت

ها و یدماتط ا العااتی مفرادی را در یصاوص برونادادهای      منظور حفظ و بهبود مرفر  فعالر 

 نفعان یود قرار دهند  یود در ایترار ذی

: این شایص ناظر بر توجه به فرایندهای اصلی مؤسسات آماوزش عاالی از قبرال    11ازشپرد

شود بدون  فرایندهای آموزشیط پژوهشیط یدماتی و حمایتی اس   در ذیل این شایص تالش می

های ممتری را برای تأمرن  ه ینه طآموزش عالی آسربی وارد شود مؤسسهآنکه به مرفر  یدمات 

 ورد نراز پردای  شود  منابع یا دروندادهای م

پاسب به چهاار پرسا     یدر گرو (1) نمودار شمارهمارگرری الگوی ارزیابی نهادی مطابق  هب

 (:Hofmann,2005,pp.8-30) ملردی اس 

: مؤسسه در پی دسترابی به چه چر ی اس ؟ این پرس  از یاک ساو نااظر بار     اولپرس  

 مؤسساه ها و اهداب و تناسب آنها با یکدیگر اس  و از سوی دیگر فهم این مهم مه  بران مأموری 

همچنارن  برناد؟   المللی یودش را در چه جایگاهی می ط ملی و برن15آموزش عالی در سطح محلی

مادت و درازمادت و نرا  تناساب آنهاا باا یکادیگر را         این پرس  ا العات مرتبب با اهداب مراان 

گراری راهباردی مؤسساه اسا        این پرس  برانگر سازمان و تصمرم های مند  پاسب مشخص می

مادت    مم در موتاه ها را مه دس  ها و ممنوعر  برن باشد به  وری مه محدودی  مؤسسه باید واقع

 طشاود  ب ییرد  گ ارشی مه از درون پاسب باه ایان پرسا  اراشاه مای      طتواند از پر  رو بردارد نمی

مناد  بریای از ایان     دنبال آن چارچوب اقدام را مشخص میمؤسسه و به  های فهرس  محدودی 

هساتند  از جملاه ایان     1۲نهاادی و بریای فرانهاادی    طبر حسب مااهرتی ماه دارناد    ها محدودی 

پار    هاای  تخصرص بودجه به مؤسسات آموزش عالیط محدودی  های توان به روش مشکالت می

                                                                 
33. Throughput 

34. Locally 

35. Supra-institutional 
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ریا یط   ادگرریط پاژوه ط برناماه  گرری و رهبری دانشگاهط آماوزشط یا   روی مدیری ط بدنۀ تصمرم

 پییری و حفظ مرفر  اشاره مرد  شدنط رقاب  المللی زیرسای ط برن

یواهد به مأموری  و اهاداب یاود دسا  پرادا مناد؟ ایان        : مؤسسه چگونه میدومپرس  

سؤاالتی ماه   ترین مهمپرس  ناظر بر فرایندهاط روندها و اقدامات بجا و تحلرل مارآمدی آنهاس   

 ند از:ا عبارت طشود ین سؤال مطرح میدر ذیل ا

 مؤسسه برای دسترابی به اهداب یود چه اقداماتی را باید انجام دهد؟ -

 مند؟ مؤسسه فرایندها و روندهای دسترابی به اهداب را چگونه سازماندهی می -

 چه مسانی در این امر دیرل هستند؟ -

مؤسساه را در دساترابی باه اهاداب یاود راهنماایی        طها و هنجارهاای نهاادی   مدام ارزش -

 مند؟ می

 شوند؟ فرایندها و روندهای الزم برای رسردن به اهداب چگونه بهرنه می -

 چه مسانی قدرت و منترل را به دس  دارند؟ -

 منند؟ گرری می چه تصمرم هگررند و دربار می  چه مسانی تصمرم -

 چه مسی پاسخگوی نتایج اس ؟ -

 ری و شکل سازمانی توسب مؤسسه انتخاب شده اس ؟چه سایتا -

 پر  روی یود چگونه اس ؟ های ها و ممنوعر  رویارویی مؤسسه با محدودی  -

 مند یا منفعالنه؟ گرایانه عمل می آیا مؤسسه به شروة من  -

مارساز اسا ؟ ایان پرسا      طمند داند آنچه را مه دنبال می مؤسسه از مجا می سوم:پرس  

بلکاه   طناظر بر این مهم اس  مه ارزیابی نهادی به دنبال سنج  مرفر  آموزش و پژوه  نرس 

شده برای سنج  مرفر  عملکرد مؤسسات را مورد ارزیابی قارار   فرایندها و سازومارهای  راحی

ه باا اهاداب اسا      تر ارزیابی نهادی به دنبال فهم تناسب عملکرد مؤسس دهد  به عبارت روشن می

د و در پرسا  دوم چگاونگی   وشا  در پرسا  اول اهاداب مشاخص مای     طگونه مه اشاره شد همان

گرارد ماه آیاا     دسترابی به اهداب مطرح اس  و در پرس  سوم این مهم مورد بررسای قارار مای   

 شود یا یرر؟ موجب دسترابی به اهداب مطلوب آن می طمسرری مه مؤسسه انتخاب مرده اس 
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مند؟ توانمندی رویاارویی باا    : مؤسسه برای بهبود یود چگونه تغررر پردا میمچهارپرس  

شوند  پس از آن هر  تغرررات قبل از هر چر  مستل م تعررن عواملی اس  مه باعث ایجاد تغررر می

یود را با توجه به تغرررات مورد نراز تعررن مند  گام مهام   های ای باید مأموری  و اولوی  مؤسسه

بایاد   طها و نر  شارایب بررونای ماه دارد    س  مه هر مؤسسه با توجه به هوی  و ویژگیبعدی آن ا

ن اط قوط و ضعف یود را شناسایی مند  سرانجام مؤسسه با توجه به اهداب و تغرررات مورد نرااز  

 به سازوماری مناسب برای ارزیابی مداوم عملکرد یود نراز دارد   

 ند از:ا عبارت طمند یر از انجام تغررر می را ناگ هایی مه مؤسسات آموزش عالی بریی چال 

 ؛شدن آموزش عالی المللی برن

 ؛های دولتی ماه  بودجه

 ؛شنایتی و نسلی تغرررات جمعر 

ای یا ملی و به  ور یاص انتظاراتی مه  توسعۀ اقتصادیط اجتماعی و سراسی در سطح منط ه

 جامعه از مؤسسات آموزش عالی دارند 

 ؛المللی ایط ملی و برن پییری در سطح منط ه رقاب توسعۀ 

هاای جدیاد آماوزش و     اف ای عرصاه  ای به منظور توسعۀ هم رشته حرم  به سوی نظام مران

 پژوه  

اماا موجاب    طگرارد  اگرچه ارزیابی درونی/یودارزیاابی را نرا  دربرمای    طچهارگانه های پرس 

در یصوص بررسی ن ااط قاوت و    ش عالیآموز مؤسسههای   سازماندهی و بهبود دوبارة یب مشی

شود  اساساً هدب این چهار  ا و سرانجام تعررن سازومار تغررر نهادی میهها و تهدید ضعفط فرص 

هاای   آینده برآوردگوناگون و  های پرس  توصرف توانایی نهادی مؤسسه برای انطباق با دریواس 

 اس   ممکن و محتمل

 فرجام

 شاده  آشاوبناک  و پرچراده  طمارده  احا اه  را عالی آموزش ؤسساتم سایر و دانشگاه مه تغررراتی

 و گساترش  عاالیط  آماوزش  مت اضاران  و دانشاجویان  تعداد اف ای  منشگرانط تنوع و تعدد  اس 

 رقرابط  هاای  شرم  و ها بنگاه پردای  عالیط آموزش شدن المللی برن آموزشیط های سازمان تنوع
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 در گسساته  و ساریع  هاای  دگرگاونی  نفعاانط  ذی و بازیگران تعداد مران رقاب  مرف و مم اف ای 

 عاالیط  آماوزش  مشاتریان  و مت اضاران  هاای  ارزش و انتظارات در تغررر بررونیط محرب و فناوری

 رفتاار  و باازار  در پرچردگی گرریط تصمرم و گیاری مشی یب محرب در پرچردگی مالیط فشارهای

 اجتمااعیط  هاای  زمرناه  در پرچردگی ازدیاد فرهنگیط تغرررات نوآوریط و یالقر  جریان هاط بنگاه

 قطعرا   عدم شرایب با ها دانشگاهاس   شده باعث عوامل دیگر و شدن جهانی سراسیط و اقتصادی

  ( 17۲ ط ص1122 فراستخواهط) شوند مواجه آشوب و

تضمرن مرفر  آنها باا   طهای پر  روی مؤسسات آموزش عالی ترین عدم قطعر  یکی از مهم

توجه به روندها و رویدادهای جهانی اس   اف ای  ت اضا برای برای آموزش عالی و بحاران شادید   

گراری از مناابع ممرااب و     ویژه در مشورهای در حال توسعهط بر  از پر  ل وم بهاره  هاقتصادی ب

ساازد    روری مای ها و اهداب را ضا  سوگرری مؤسسات آموزش عالی به سم  بازنگری در مأموری 

آموزش عالی با توجه به روندها و رویدادهایی ماه از بادو    مؤسسهمشخص مردن م صد راهبردی 

برای ب ا و حفظ توان رقابتی آن ضروری  طمرده و برآوردی مه از آینده دارد  تأسرس تامنون تجربه

مادل ارزیاابی    هاا و  آمده از بررسی تطبر ی شایص های به دس  یافته پایهاس   در این مسرر بر 

برای دسترابی به آیندة مطلوب مؤسساات   هاپرشنهاد و ها توصره طآموزش عالی مشورهای منتخب

 ند از:ا آموزش عالی ایران عبارت

یصاوص  در  تمامی مارمنان علمی و غرر علمای مؤسساه   نظر اجماعضرورت دسترابی به  -

 راهبردی مؤسسه اس  دهندة م صد  ها و اهدب  این مهم نشان اندازط مأموری  چشم

هاای آموزشای و    دسترابی به فهم مشاترک در یصاوص چگاونگی تح اق اهاداب برناماه       -

های الزم برای دسترابی به م صد راهباردی   مشی مه ناظر بر تدوین راهبردها و یبپژوهشی 

 و تصویر مطلوب آینده اس  

 ؛ضرورت دسترابی به فهم مشترک در یصوص اهداب ارزیابی -

 ؛امۀ مدون و مستند برای ارزیابی بر اساس اجماع نظر بر سر اهداب ارزیابیداشتن برن -

یناد  آفرآفریناان مؤسساه در    تضمرن مشارم  مدیرانط دانشجویانط مارمنان و سایر ن ا   -

 ؛ارزیابی
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 ها و اتخاذ تصمرم بر اساس آنها و اشاعۀ نتایج به شرح زیر: بررسی داده -

 ؛منندگان بازیورد به مشارم  -

 ؛انتشار نتایج ارزیابی ن د نهادهای ارزیاب دایلی و بررونی -

ریا ی و   هاای دانشاگاهیط برناماه    استفاده از نتایج ارزیابی به منظاور بهباود برناماه    -

 ؛تصمرمات مالی

نظارط   بازنگری برناماۀ ارزیاابی و اجارای مانظم آن باه منظاور دساترابی باه دقا           -

  پییریط تداومط انعطاب امکان

 هاای  رود مؤسسات آموزش عالی بتوانند باه پرسا    انتظار می ها این توصره نرفتدر نظر گبا 

در م صد راهبردی مؤسساه مجاسا  و    شامل: طنفعانط مت اضایان و مشتریان یود پاسب دهند ذی

 طاندازی ماه بارای یاود ترسارم مارده      آیا آیندة مطلوب و چشم پی دسترابی به چه چر ی اس ؟

مؤسساه   برند؟ المللی یودش را در چه جایگاهی می یط ملی و برندر سطح محلاس ؟  12باورپییر

هاا و   باه مأموریا  و اهاداب یاود دسا  پرادا مناد؟ مادام ارزش         تواناد  یواهد و می میچگونه 

رویاارویی مؤسساه باا     مند؟ هنجارهای نهادی مؤسسه را در دسترابی به اهداب یود راهنمایی می

داناد آنچاه را ماه     مؤسسه از مجا می پر  روی یود چگونه اس ؟ های ها و ممنوعر  محدودی 

و رویاارویی باا رویادادها و    مؤسساه بارای بهباود یاود     و سارانجام   مارساز اس ؟ طمند دنبال می

 ؟مندتغررر باید چگونه  طروندهایی مه آن را احا ه مرده اس 
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