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  هاي آموزش مهندسي در ايرانتاريخچه ارزشيابي برنامه

  ١دكتر حسين معماريان

  دانشگاه تهراند ااست

  

سوي جهاني شدن آموزش عالي است. در يكي دو دهه گذشته آموزش اي بهكيفيت شرط بقاي مراكز آموزشي مدرن و دريچه
هاي مشخصي براي يك آموزش مهندسي استاندارد پيشنهاد مالكمهندسي در سطح جهان، تحوالت زيادي را پشت سر گذارده و 

آموختگاني نمايند كه دانشاي عرضه ميگونههاي آموزشي خود را بهشده است. امروزه، مراكز آموزش مهندسي پيشرو، برنامه
ست كه ارتقاي كيفيت دست دهد. در چنين شرايطي االمللي، بهتوانا براي ورود به بازار كار مهندسي، در سطح ملي و بين

هاي ها براي آگاهي از نقاط قوت و ضعف برنامهترين روشگيرد. يكي از در دسترسهاي آموزشي كشور، در اولويت قرار ميبرنامه
ها و استاندارهاي مورد قبول جهاني، آموزشي و ارتقاي كيفيت آن، گذر موفقيت از فرايند ارزشيابي است؛ كه با توجه به مالك

    .ده استتدوين ش

تواند؛ نامه ميگواهي ها است. ايناين برنامهاي بهنامهمدرك دانشگاهي، در واقع ارائة گواهيهاي منتهي بهارزشيابي برنامه
دنبال ها و استانداردهاي آموزشي تاييد شده باشد. ارزشيابي بههدفمنظور ارزيابي كيفيت برنامه و ميزان دستيابي آن بهبه

ك هاي در نظر گرفته شده براي يحداقل مالكهاي آموزش مهندسي نيست، بلكه اطمينان از دستيابي برنامه بهبرنامهبندي رتبه
سرعت گسترش يافت، ، كه در ابتداي قرن حاضر ارايه شد و به»ارزشيابي«اي از در برداشت تازه برنامة آموزش مهندسي است.

، يعني »دستاوردها «ها، كتابخانه و ...)؛ تمركز بهاساتيد، روش تدريس، آزمايشگاهكند (جاي ارزيابي آنچه دانشگاه عرضه ميبه
اين منظور حداقل دستاوردهاي يك برنامة آموزش مهندسي تدوين گرديد. اند، معطوف شد. بهآموختگان كسب كردهآنچه دانش

يا خودارزيابي، توسط  »ارزيابي دروني«هاي شمورد نظر، رو يدستاوردهابراي قضاوت در مورد ميزان دستيابي دانشجويان به
  ، توسط نهادهاي ارزشيابي مستقل، توسعه يافت.»ارزيابي بروني«موسسة آموزشي؛ و 

 ايكشورهصورتي كه در آموزش مهندسي ايران، بهبرنامه هاي اعتبار سنجي و ارزشيابي  از حدود يك دهه پيش، ضرورت
هاي زير توان به پژوهشدر كشور صورت گرفته است مياز اولين اقداماتي كه در اين زمينه  .مطرح گرديد ،متداول استپيشرفته 
  اشاره كرد

 حسين مجري، فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران كارفرما ،هاي آموزش مهندسي ايرانسازوكار ارزشيابي برنامه 
  .١٣٩٠ ،معماريان

 و پژوهشي  معاونت علميكارفرما ، ه هاي مهندسي داير در ايرانهاي اعتبار سنجي و ارزيابي ادواري رشتتدوين شاخص
  .١٣٩١ ،مجري حسين معماريانرياست جمهوري، 

                                                           
 رئيس كرسي يونسكو در آموزش مهندسي ١
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هاي آموزش اي براي ارزشيابي برنامهتاسيس موسسه پيشنهاد، ١٣٨٨دنبال تاسيس انجمن آموزش مهندسي ايران در سال به
اين موسسه  مهندسي ايران، به كمك فرهنگستان علوم، هيات موسسمتعاقبا، انجمن آموزش شد.  ارايهاين انجمن بهمهندسي 

الك، مساختاروظيفه تهيه نيز . هيات موسس برگزيد را براي آن» ي ايرانموسسه ارزشيابي آموزش مهندس«اب و عنوان را انتخ
اين موسسه بعد محول كرد.  نويسندهبه نامه اين موسسه را اساسنامه و آيين همراه پيش نويسشيابي، بهها و استانداردهاي ارز

موسسه ارزشيابي آموزش مهندسي ايران تشكلي غيردولتي،  رسما تاسيس شد. ١٣٩٠از گذراندن مراحل قانوني در سال 
سه اين موس .ها و مراكز داراي اهداف آموزشي و علمي استتجاري؛ غير سياسي و غيرانتفاعي؛ متشكل از افراد حقيقي، انجمنغير

  .را براي خود درنظر گرفته است رسالت زير

 اي آموختگان برهاي آموزشي و براي اطمينان از صالحيت دانشوسيله ارزشيابي برنامه، بهتضمين كيفيت آموزش
 اي.هاي حرفهفعاليتورود به

 نياز در هاي راهبردي مورد ريزيو پيشرفت مداوم و تسهيل برنامه نوآوري، از طريق تشويق بهارتقاء كيفيت آموزش
  هاي وابسته.هاي مهندسي، فناوري و علوم كاربردي، و زمينهزمينه

وزش مزشيابي آتا اين تاريخ اقدامات زير بنايي متعددي براي ساختار سازي و تدوين استانداردها و مستندات الزم در موسسه ار
  گرفته است:مهندسي ايران صورت 

  روية رايج در ، با توجه بههاي آموزش مهندسي كشورارزشيابي برنامهمناسب براي و استانداردهاي  هامالكتدوين
  جهان 

 كشور هاي آموزش مهندسيتعيين سازوكار ارزيابي دروني و بروني برنامه  
 هاي آموزش مهندسي كشورتعيين ساختار اجرايي ارزشيابي برنامه  
 در چند دانشگاه كشور اجراي آزمايشي سازوكارهاي پيشنهادي  

ا رنون كتا از بدو تاسيس  ،يرانآموزش مهندسسي ا هاي پژوهشي، ترويجي، آموزشي و اجرايي موسسه ارزشيابيفعاليتچكيده 
  توان خالصه كرد:نحو زير ميبه

  ٩١آذرماه  هاي كشور،ويژه معاونين آموزشي دانشگاه ،»كارگاه ارزيابي دروني«برگزاري 

  هاي مختلف براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ،»در آموزش مهندسيهاي يادگيري كارگاه طراحي تجربه«برگزاري
 در فرهنگستان علوم. ٩٢در مهر ماه 

  براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتي خواجه  »هاي يادگيري در آموزش مهندسيكارگاه طراحي تجربه«برگزاري
 .٩٣نصيرالدين طوسي، مهرماه 

 شكده مهندسي برق و كامپيوتر، برنامة كارشناسي دانشكده مهندسي ارزيابي دروني برنامة كارشناسي مخابرات دان
 ١٣٩٣مكانيك و برنامة كارشناسي مهندسي عمران دانشكده فني دانشگاه تهران، 

  ،١٣٩٣ارزيابي دروني برنامة كارشناسي دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف 

  با حضور وزير  ٩٣در خردادماه  »آموزش مهندسي گذار از توسعه كمي به توسعه كيفي در«برگزاري ميزگرد
 ها و اساتيد.و مسئولين وزارتخانه و معاونين آموزشي دانشگاه ، تحقيقات و فناوريمحترم علوم

 هاي مهندسي: عمران، نقشه برداري، مكانيك، برق، صنايع و هوافضا دانشكدههاي كارشناسي ارزيابي دروني برنامه
 ١٣٩٦نصيرالدين طوسي، دانشگاه صنعتي خواجه 

 در دانشگاه هاي مختلف (از جمله و جلسات متعدد توجيهي در مورد ارزشيابي در دانشگاه هاي آموزشيبرگزاري كارگاه
خواجه نصيرالدين طوسي، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعت آب و دانشگاه اصفهان، دانشگاه شريف، دانشگاه اميركبير، 

 برق، ...)

 راي ترويج سازوكار فرايند ارزشيابي و معرفي روش انجام آنتاليف چند مقاله ب 



٣ 
 

  هاي ارزيابي ، كه به عنوان مرجع ارزشيابي، مورد استفاده اعضاي گروه»در آموزش مهندسينوآوري «تاليف كتاب
 گيرد.دروني و بروني قرار مي

 ... 

تحقيقات م وتفاهم نامه همكاري بين وزارت عل، پس از چند سال مكاتبه و برگزاري جلسات متعدد؛ ١٣٩٧دي ماه  ١٧در تاريخ 
مشترك در جهت ارتقا و  منظور همكارينامه بهاين تفاهما رسيد. امضبهو موسسه ارزشيابي آمورش مهندسي ايران  و و فناوري

و در راستاي برنامه جامع  ؛ها و موسسات آموزش عالي كشورسي مقطع كارشناسي دانشگاههاي آموزش مهندتوسعه كيفي برنامه
  گرديد:در قالب موضوعات زير منعقد  ١٤٠٤علمي كشور و سند چشم انداز افق 

  ضعف سايي نقاط قوت و  سي، بشنا سهآموزش مهند شيابي برنامهو سي  هاي آموزشيله ارز سي مهند شنا براي كار
.ايهاي حرفهفعاليت ورود بهآموختگان براي اطمينان از صالحيت دانش

 هاي راهبردي ريزي نامهو پيشــرفت مداوم و تســهيل بر نوآوري و تضــمين كيفيت آموزش، از طريق تشــويق به ءارتقا
هاي وابسته.مورد نياز در مهندسي، فناوري و علوم كاربردي، و زمينه


شرح زير درنظر گرفته شده است:به ،اين تفاهم نامهوزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي دستيابي به اهداف تعهدات و اقدامات 

 ـــي به ـــيس مركز ارزيابي كيفيت و در نظر گرفتن بودجه و امكانات الزم براي  انجام فرايند ترغيب مراكز آموزش تأس
 .ارزيابي دروني و بروني

 هاي آموزشي آنها فرايند ارزشيابي را با موفقيت هاي مناسب براي مراكزي كه برنامهمحركها و در نظر گرفتن تشويق
  اند.پشت سر گذارده

 هاي كارشناسي، با توجه به نتايج ارزيابي دروني آنها.تشويق مراكز آموزشي به انجام بازنگري برنامه 
 كارشناسي چند دانشگاه منتخب.  هاي آموزشتخصيص بودجه اوليه براي ارزيابي دورني و بروني برنامه 
 سه س شيابي عقد قرارداد با مو سي از ميان هر يك از ارز سي مهند شنا ، براي ارزيابي دروني چند برنامه آموزش كار

 مراكز آموزش مهندسي گروه هاي اول، دوم و سوم.
 مهندسي.كارشناسي چند برنامه آموزش  يابي برونيعقد قرار داد با موسسه، براي ارز  

  

در آموزش مهندسي كشور  ،كيفيتعصر كميت به دوران قدم مهمي در اعتالي آموزش و گذر از  تواندمي نامهاين تفاهم  امضاي
، مراكز آموزش مهندسي و موسسه ارزشيابي تحقيقات و فناوري باشد؛ به شرط اينكه سه طرف درگير در اين مسئله (وزارت علوم

  ه در اين تفاهم نامه پايبند باشند.آموزش مهندسي ايران)، به تعهدات تصريح شد

  ١٣٩٧دي ماه 

 


