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  ارزیابی بیرونی درون دانشگاھی

  

ارزیابی بیرونی نوعی ارزیابی است که توسط یک ارزیاب خارج : دانشگاھی - ارزیابی بیرونی درون

) الف: ارزیابی بیرونی می تواند به دو شیوه انجام شود.از سازمان مورد ارزیابی انجام می شود 

تفاوت این دو در این است که در شیوه . دانشگاھی –برونی برون) دانشگاھی و ب –برونی درون

  .اول کمیته ھمگنان متشکل از متخصصانی از داخل خود دانشگاه است

در این مرحله ھدف بازنگری نتایج ارزیابی درونی توسط افرادی خارج از سازمان است که تعلقی 

ی است، به ھدف این گروه تعیین اعتبار نتایج ارزیابی درون.به نظام یا سازمان آموزشی ندارند

طوری که در نھایت آنھا گزارشی از آن چه خود مشاھده کرده و بر مبنای آن قضاوت نموده اند، در 

خصوص ھرکدام از عوامل، مالک ھا و نشانگرھای به کار گرفته شده در ارزیابی درونی ارائه می 

ت ھای اساسی کنند که ممکن است تفاوت چندانی با نتایج ارزیابی درونی نداشته یا دارای تفاو

بھترین نتایج اعتبارسنجی زمانی است که یک انسجامی بین آن چه توسط دو گروه ارزیابی .باشد

  .انجام می شود، وجود داشته باشد

دانشگاھی گروه فلسفه تعلیم و تربیت،  - با توجه به آن چه گفته شد، فرایند ارزیابی برونی درون

  :یر صورت گرفته استبه عنوان مرحله دوم این پژوھش؛ طبق مراحل ز

و قرار دادن گزارش نھایی ارزیابی درونی در اختیار ) ھیات بازدید کننده(تشکیل ھیات ھمگنان -1

  .آنھا

  .دانشگاھی و تعیین اھداف آن -تدوین چارچوب فرایند ارزیابی برونی درون-2

انشکده و گروه د/ دانشگاھی و ابالغ آن به دانشگاه -تدوین برنامه زمانی ارزیابی برونی درون-3

  .مربوطه

  :دانشگاھی شامل - انجام ارزیابی برونی درون-4

  .بررسی فضا، امکانات و تجھیزات گروه -

 .برگزاری جلسه با مدیر و اعضای ھیات علمی گروه آموزشی-

 .برگزاری جلسه با نمایندگان دانشجویان گروه -

 .برگزاری جلسه با  نمایندگان دانش آموختگان گروه-
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 .جلسه نھایی با مدیر و اعضای ھیات علمی گروهبرگزاری -

  .جلسه پایانی ھیات بازدیدکننده-

  .دانشگاھی و ارسال آن به گروه مربوطه -تدوین گزارش مقدماتی ارزیابی بیرونی درون-5

  .دانشگاھی -تدوین گزارش نھایی ارزیابی بیرونی درون -6

نکته اشاره کرد که اصوال جامعه  ھمچنین، در بیان ضرورت ارزشیابی بیرونی بایستی به این

علمی برای اطمینان از کیفیت آموزشی یک نظام، عالوه بر نتایج ارزشیابی درونی، تایید ھیات 

در واقع ارزشیابی بیرونی تضمینی برای این امر است که دانشگاه . ھمگنان را نیز طلب می کند

تامین کننده بودجه و ھزینه  ھا و موسسات آموزش عالی، الزامات مراجع عمومی و ذی صالح و

  .آنھا را فراھم می کنند 

در ارزیابی بیرونی گروه ھمگنان با حضور در مکان آموزشی مورد نظر به ارزیابی میزان صحت 

نتایج ارزیابی درونی از منظر مالک ھا و نشانگرھایی که در ارزیابی درونی از آن استفاده شده 

تواند؛ عالوه بر بازنگری نتایج ارزیابی درونی و میزان  ارزیابی بیرونی می. است، می پردازند 

تحقق اھداف گروه ھای آموزشی، مسائلی ھمچون میزان تعھد افراد به اھداف سازمانی 

وضعیت گروه ھای آموزشی از نظر کیفیت امکانات و تجھیزات آموزشی و غیره را نیز در بر می 

  .گیرد

  :اھی شامل موارد زیر می باشداھداف اختصاصی ارزیابی بیرونی درون دانشگ

 

  واحدھا ساير به آن اشاعه و واحدھا عملكرد قوت نقاط تعیین-1

 

  آنھا رفع كارشناسي راھكارھاي يافتن جھت ھمكاري و واحدھا عملكرد ضعف نقاط تعیین-2

 

  آنھا رفع جھت پیگیري و ستاد پشتیباني ضعف از ناشي اجرايي مشكالت از آگاھي-3

 

 در اجرايي روشھاي و آموزشي خدمات ارائه در معقول سازي يكسان و ھماھنگي ايجاد-4

  تابعه آموزشي واحدھاي
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 به مناسب پاسخگويي و محل در مستقیم ارتباط با واحدھا پرسنل و مديران انگیزه افزايش-5

  موجود مشكالت

 

  ارسالي مصوبات اجراي نحوه يا قبلي بازديدھاي در شده يافته مشكالت اصالح نحوه ارزيابي-6

 

 بسیج طرح و علمي ھیأت اعضاي بین در مشاركت روحیه افزايش جھت مناسب بستر ايجاد-7

  گروه ارتقاي راستاي در گروھي تقويت تالش و ھا انديشه

  

  آشنایی اعضاء ھیات علمی، دانشجویان و کارکنان برنامه ھای آموزشی با فرھنگ ارزشیابی -8

  

  درجه عینیت آنھدایت جریان ارزشیابی و افزایش   -9

     

  کنترل بیرونی کیفیت و مقایسه واحد ھا -10

  

  نظارت و کنترل فعالیت ھا و برنامه ھای آموزشی گروه ھا -11  

  

  هآگاھی مسئولین دانشگاه در خصوص جزئیات عملکرد آموزشی گرو   -12
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  گرفته شودنکاتی که در برنامه ارزیابی بیرونی درون دانشگاھی باید در نظر 

  

  تعاريف-1

 

 در است آموزشي ھاي بیمارستان و آموزشي ھاي گروه ھا، دانشكده شامل:واحدھای تابعه 

 بررسي جھت ھمفكري و ھمفكري جلسات برگزاري معناي به "بازديد" واژه دستورالعمل اين

  .است آموزشي ھاي گروه ومشكالت مسائل

 

  كننده بازديد گروه اعضاي تعیین نحوه -2

 

 .شوند مي تعیین آموزشي ھاي گروه مديران پیشنھاد به كننده بازديد گروه اعضاي

 رؤساي به و تنظیم دانشگاه آموزشي معاونت توسط اي دوره بصورت بازديدھا زمانبندي جدول

 .گردد مي ارسال آموزشي ھاي گروه ومديران ھا دانشكده

 تیم توسط بار يك حداقل سال طول در آموزشي ھرگروه كه است اي گونه به بازديدھا زمانبندي

 .گیرد مي قرار بازديد كننده مورد بازديد ھاي

 كننده بازديد تیم مسئول عنوان به گروه عضو علمي ھیأت محترم اعضاي از يكي بازديدھا كلیه در

  گردد انتخاب مي

 

  بازديد الگوھاي و لیستھا چك-3

 

 وحدت جھت بايستي گیرد مي قرار بررسي يا مذاكره مورد تابعه واحدھاي در كه رايجي نكات

 كه باشند ثابت يكساله زماني دوره يك در حداقل و بوده مكتوب بصورت عدم سوگیري، نیز و رويه

 مورد بیروني ارزشیابي فرآيند بررسي جھت كه موارديست وساير مدون لیستھاي چك شامل

 .گیرند مي قرار استفاده

" موارد ویژه"عنوان  تحت فرمي لیست، چك خارج يا ويژه اھمیت داراي موارد از برخي ثبت جھت

 اين در مطروحه موارد .بود خواھد آموزشي ھاي گروه ويا تابعه واحدھاي پیشنھادي شامل موارد

  .شود اضافه آنھا مفاد به ثابت بصورت ھا، لیست چك اي دوره زمان ويرايش در تواند مي فرم
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  وظايف-4

 

 به گردد،که مي انتخاب آموزشي معاون توسط بیروني درون دانشگاھی ارزشیابي مسئول4-1

 نمودن نھايي :از عبارتند وظايف ساير .گردد محسوب مي ارزشیابي ريزي برنامه مسئول عنوان

 گزارش دريافت ستاد، طريق بازديدھا از به مربوط امور پشتیباني بازديد، بندي زمان لیستھا، چك

 و اصالحي واحدھا، پیشنھادات در شده انجام بازديدھاي روند پیرامون نظر ارائه بازديدھا، نھايي

 كلي و جزئي بصورت ھا رويه تغییر

 ھماھنگي :شامل شود، مي انتخاب آموزشي معاونت سوي از كه كننده ھماھنگ وظايف4-2

 با ھماھنگي آموزشي، بیمارستان يا و دانشكده مديريت و گروه بامدير كننده بازديد تیم افراد

 كارشناسان يا و آموزشي معاونت قبلي سوابق بازديدھاي بررسي بیروني، ارزشیابي مسئول

 الزم موارد در ابھام رفع بازديد و حین در تیم عملكرد كلي روند بر نظارت متبوع، وزارت

 و بازديدھا در فعاالنه حضور وظیفه ھستند آموزشي گروھھاي مديران منتخب كه تیم اعضاي4-3

 .دارند بعھده را كیفي بھبود روند در ھمفكري

 موارد ساير و تیم اعضاي ماموريت ابالغ صدور خودرو، تامین وظیفه دانشكده ھر عمومي امور 4-4

  .دارد عھده به تیم ھر كننده ھماھنگ و آموزشي، گروه حسب اعالم را پشتیباني

  

  اجرايي روش-5

 

 از بازديد يك) كامل دوره يك در كننده بازديد تیم نظر كسب با ترجیحًا بازديد اجراي بندي زمان5-1

 گروه نیز و تیم ھاي كننده ھماھنگ به و تدوين بیروني ارزشیابي مسئول واحدھا توسط كلیه

 توان مي دوره، ابتداي در جامع ريزي برنامه امكان عدم در صورت .میگردد اعالم آموزشي ھاي

  .نمود اقدام بازديدبه  نسبت ھا گروه قبلي اطالع با و موردي بصورت

 

 از خارج و نیاز حسب توان مي ندرتًا ، تیم كننده ھماھنگ يا و آموزشي نظرمعاون با توجه به 5-2

 ھاي گروه از برخي بازديد به نسبت آموزشي معاونت يا و گروه به درخواست بنا بندي زمان برنامه

  .نمود اقدام آموزشي
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 رئیس با را بازديد قطعیت و كلیات بازديد انجام از قبل روز يك حداقل تیم كننده ھماھنگ5-3

 منشي طريق از اقدامات اين .نمايد مي ھماھنگ اداري امور و كننده تیم بازديد اعضاي دانشكده،

  .گرديد خواھد انجام گروھھا

  

 معارفه به نسبت كوتاه جلسه يك در بازديد، به ورود بدو در و بازديد اولیه جلسات در ترجیحًا 5-4

  .گردد  اقدام گروه كننده ھماھنگ سوي از . . . و زمانبندي بازيد، اين دوره اھداف اعضاء،

 

 گروه امكانات از بازديد نیاز صورت در و آموزشي گروه اعضاي با نشست از پس تیم اعضاي 5-5

  .نمايند اقدام يكديگر ھمفكري با مربوطه لیست چك تكمیل به مربوطه نسبت آموزشي

 

 اعضاي تك تك ترجیحًا و دانشكده مسئولین حضور با اختتامیه جلسه الزامًا نیز بازديد پايان در 5-6

 . و اشكاالت پیشنھادات، قوت، نقاط بیان به و تشكیل شده بازديد ھاي علمي گروه ھیأت محترم

  .شود كننده پرداخته بازديد تیم اعضاي توسط . .

 

 اختیار در را و كتبي گزارش لیست، چك بازديد اتمام از پس روز 4 حداكثر تیم كننده ھماھنگ 5-7

  .دھد قرار ارزشیابي مسئول يا و دانشگاه آموزشي معاونت

 

 ارزشیابي مسئول سوي از گزارشات از تعدادي بندي جمع دريافت از پس آموزشي معاون5-8

 نمايد، مي اقدام ذيربط كارشناسان با ستادي جلسه تشكیل به پیگیري،نسبت و بررسي جھت

 ھاي گروه و ھا دانشكده مشترك مشكالت وتحلیل بررسي جھت مقتضي ھاي زمان در ضمنًا

 ستادي كارشناسي تشكیل جلسات به اقدام مناسب، و عملي راھكارھاي يافتن و آموزشي

 در نیز سازي روشھا يكسان و ابتكارات و ھا رويه اشاعه نحوه كه است بديھي .گیرد مي صورت

  .گیرند مي قرار تصمیم و بحث مورد جلسات اين

 

 به نسبت ھمكاران عملكرد و حاصله نتايج حسب ھا بازديد اتمام از پس آموزشي معاون 5-9

 بیني پیش و مناسب اشكال به ھا بازديد در كننده شركت علمي محترم ھیأت اعضاي تشويق

 .نمايد مي مبادرت ھیأت علمي محترم اعضاي ارتقاي نامه آيین در شده

برنامه ارزیابی بیرونی درون دانشگاھی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشكي 

قزوین به رھبري مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي با ھمکاری اعضاء ھیئت علمی شاغل 
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در ساير دانشکده ھا ، در گام اول  مبادرت به انجام ارزيابي بیرونی درون دانشگاھی ،دانشکده 

طرح ھم اکنون در مرحله تدوين گزارش آن توسط کمیته .و مامايي نموده است پرستاري

ارزشیابی می باشد و انتظار می رود در مراحل بعد اين طرح در مورد ساير دانشكده ھا نیز اجرا 

ونتايج آن براي برنامه ريزي ھاي كاربردي جھت  ارتقاء  كیفیت واحدھاي مربوطه مورد استفاده  

  .  قرار گیرد

  

 


