
 
 
 Higher Education Letter جديد عالي، دورة آموزش نامة
 Vol. 8, No.30, Summer 2015 121 -151، صص 1394نتابستاسي،  هشتم، شمارة سال

 ي كاربرديهادر آموزشبررسي وضعيت ارزشيابي كيفيت 
Investigating the Status of Quality Evaluation  

in Applied Education and Training 
 24/5/94 تاريخ پذيرش مقاله:                                        7/11/93اريخ دريافت مقاله: ت

 رضا محمدي
   فرمريم زماني

 1 فاطمه صادقي مندي

Reza Mohammadi 

Maryam Zamanifar 

Fatemeh Sadeghimandi 
ضمین کیفیت   چكيده:  شیابي و ت له از جم ،ارز

تدابیری اس     ؤم که  ثرترين  ند نقش  ميت  توا
تس    ین کگگددي در کیفیت ب ش   ي آموزش 

بررس   ي  ،عالي ايفا کگد. هدف از اين پژوهش    
شگاه  های کاربردینظام آموزش های )اعم از دان

ای( و ب بود، ک  اربردی و فگي و فرف  ه-علمي
ن ابي و تضمین کیفیت ايارتقاء کیفیت و ارزشی

نظام ارزشیابي  ،. بدين مگظورستهانوع آموزش
ی ک  اربردی ه  او تض   مین کیفی  ت آموزش

قای          گد، آفري ند، هل های آمري ا، فگ، کش   ور
به        یا  حده عربي و اس   ترال مارات مت جگوبي، ا

قاره   5ي هدفمگد و مطلوب از   هاي عگوان نمونه 
ستفاده از     سي قرار درفته و با ا ج ان مورد برر

ی بررس   ي ش   ده در اين کش   ورها،   ها لفه ؤم
های  بود آموزشپیش  گ ادهايي برای ارتقاء و ب

ئه ش   ده اس   ت. روش      کاربردی در ايران ارا
فاده در اين تحقی   روش  ،پژوهش مورد اس   ت

سي تطبیقي    سگادی و برر کیفي از نوع تحلین ا
 هاینظام آموزشارزيابي دروني در  . فرايگداست

طور مس   تمر نبوده و نیازمگد هبايران کاربردی 
به       ماني مش    ص  خه ز يك چر مگظور تعیین 

اعتبارس  گ ي و اس  تفاده از نتاي    رايگدت رار ف
 .استدست آمده از اجرای فرايگد مذکور هب

Abstract: Evaluation and quality 
assurance are two of the effective 
measures that play the role of facilitators 
in the quality of higher education 
sector. The purpose of this study is to 
study the applied education and training 
systems (including the University of 
Applied Science and the Technical and 
Vocational Education and Training) and 
improving quality, evaluation and quality 
assurance of these Educations. For this 
purpose, the system of evaluation and 
quality assurance of applied education 
and training in some countries such as 
United States of America, Finland, 
Netherlands, South Africa, United Arab 
Emirates and Australia have been studied 
as the targeted and desirable examples of 
5 continents. By using the studied 
components in these countries, practical 
suggestions have been presented for 
improving applied education and training 
in Iran. The methodology in this research 
is qualitative method, analyzing the 
documents and comparative study. The 
internal evaluation process in applied 
education and training system in Iran is 
not continuously and need to determine a 
time cycle to repeat the accreditation 
process and use the results of this process. 
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 مقدمه

 قرن از اواخر ،کاربردی یهاآموز قالب در جوامع نیاز مورد انساني نیروی تربیت

 ه استدرفت قرار ج ان کشورهای از بسیاری توجه مورد بیستم قرن اواين و نوزدهم

 توسعه مسیر در کاربردی هایشآموز هایبرنامه توسعة .(1382 ،هم ارانو  )نويدی

 بیشتر ملي اهداف و بشری جوامع یهاآرمان از ي ي پايدار، توسعة به يابيدست و

 ب ش سه در آن توسعه ی،کشور هر موفقیت یهاشاخص از ي ي امروزه و ستکشورها

المللي مانگد بین ج اني یهاسازمان .شودمي محسوب خدمات و کشاورزی صگعت،

 کاربردی یهاآموزشبه  را توجه توسعه به يابيدست م م در عوامن از ي ي ،يونس و

  .(1390 محمدعلي،) دانگدمي

 مورد ليی عمهام ارت و دانش که است آموزشي ،م ارتي و فگي آموزش کاربردی،
 اين.ددهمي ارائه را ت صص و کسب م ارت يا است دام خاص، کاری و برای کسب نیاز

 و کاربردی هایم ارت کسب به که دارد اشاره آموزش از يهايجگبه به آموزش نوع
عبارت ديگر به ؛1،2013)آبايومي شودمي مگ ر شغن دربارة پايه و دانش علمي عملي

هايي است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار، اي اد های کاربردی، آموزشآموزش

شاغ،ن، رشد  هایت ربهوری، روزآمدکردن و ارتقای معلومات و ها، افزايش ب رهم ارت

 هایهب شیدن استعدادهای ن فته برای تصدی مشاغن و فرفاستعدادهای بارز و فعلیت 

دادن کاری که به آنان محول  امبرای ان را شود، تا توانايي افراد دونادون ان ام مي

 ي ي گوانعهب هاآموزشاين  (.1383 رضواني، و )بیگقي شود به سطح مطلوب برساندمي

 مانگد الملليبین یهاسازمان تأکید و پذيرش مورد پايدار توسعة ارکان از

 سازمان الملليبین )برنامة2، يونیوكمتحد( ملن آموزشي فرهگگي، يونس و)سازمان

و  ای(فگي وفرفه یهاآموزش زمیگة در متحد سازمان ملن فرهگگي و علمي آموزشي،

 کگفرانس در يونس و دزارش است. به درفته قرار 3( ILO) کار بین المللي سازمان

 آن کلید و توسعه محور ،انسان پايدار، توسعة در ،1989سال در پاريس الملليبین

 .(1390 محمدعلي، در؛ نقن 1989 )يونس و، است ایفرفه فگي و تربیت و آموزش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Abayomi Olumade  
2 .UNEVOC 
3. International Labor Organization 
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و  يونس و بین مشترك ایفرفه و فگي آموزش عمومي همايش يونس و در سازمان

 کرده تعريف دونهاين را م ارتي و فگي ، آموزش2001 سال در کار الملليبین سازمان
 هافگاوری آموزش عمومي، آموزش بر ع،وه آموزش، فرايگد از م تلفي هایجگبه: است

 هایب ش در شغن با مرتبط دانش و عملي هایم ارت کسب فگاوری، با رتبطعلوم م و
  (.2012، 1و هم اران )م لین اقتصادی اجتماعي و زنددي م تلف

ی های رسمي )دانشگاههادر قالب آموزشدر ايران ی م ارتي و کاربردی هاآموزش

در اين  شود.ميکاربردی( به دانش ويان ارائه -ی علميهاای و دانشگاهفگي و فرفه

از سوی اين دو دانشگاه ی ارائه شده های کاربردی، آموزشهاپژوهش مگظور از آموزش

 .است

 دانش از برخوردار ایجامعه و امر توسعه به با توجه 1404 اندازدر سگد چشم

 سطح اقتصادی، ارتقای مستمر و پرشتاب انساني، رشد مگابع برتر و س م پیشرفته

 هاآموزش اين دسترش و توسعه به فقیقت کامن، در به اشتغال نرسید و درآمد نسبي

از طري   رسمي یهاآموزش قالب در ایفرفه و فگي یهاآموزش .است شده توجه

 هایآموزش و کاربردی-علمي یهادانشگاه و کاردانش و ایفرفه و فگي یهاهگرستان

 رفاه، کار و تعاون وزارت به وابسته ایفرفه و فگي آموزش مراکز توسط رسمي غیر

 -شورای عالي هماهگگي آموزش فگي .شودمي داده انتقال آموختگاندانش به اجتماعي

 -عملي يا )علمي -ای را به دو نوع علميفرفه -های فگيآموزش ،ای کشورفرفه

هايي اط،ق ای به آموزشفرفه -های فگيکگد. آموزشکاربردی( و عملي تقسیم مي

سازد يا کارايي و توانايي ن آماده ميای معیّرای افراز شغن و فرفهشود که فرد را بمي

، اين دو نوع آموزش ترين وجه تمايزدهد. م مافراد شاغن به فگون و فرفه را ارتقاء مي

 -آموختگان اين دو نظام آموزشي است. بروندادهای نظام فگيتفاوت در نوع م ارت دانش

کاربردی  -علمياما بروندادهای نظام  ،رخوردارندهای يدی ببیشتر از م ارت ،ایفرفه

ای هها و تواناييع،وه بر اين، به واسطه آشگايي با مباني علمي فرفه و شغن، از م ارت

رضواني،  و )بیگقي ذهگي نیز برخوردارند و لذا قابلیت تصدی مشاغن سطوح باالتر را دارند

1383.)  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Mclean  
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در توسعه اقتصادی نزد  کاربردی هاینقش و اهمیت آموزش ،اخیر در چگد دهة

ر فال توسعه، شگاخته شده است؛ کشورهای توسعه يافته و بسیاری از کشورهای د

عگوان اقتصادی به ةکه بسیاری از کشورها برای اي اد تحول در توسعای دونهبه

خود و سرمايه دذاری کاربردی  هایزمیگه و اولین دام، اقدام به اص،ح نظام آموزشپیش

نقن )1المللي ن ادهای تضمین کیفیت آموزش عاليطب  تعريف شب ه بین .اندکردهن در آ

کیفیت نظام آموزشي عبارت است از میزان مطابقت وضعیت موجود  (1380از بازردان،

 های:با ي ي از فالت

 .و ب( رسالت، اهداف و انتظارات تعیین شده پیش( از ی)معیارها الف( استانداردها

توان کیفیت در نظام آموزش عالي را بر مبگای هر يك از يف ميبراساس اين تعر

کیفیت برفسب هر يك  ،عوامن)عگاصر( نظام دانشگاهي تعريف کرد، که در اين صورت

ت هر کیفی ،دیرد. بر اين اساسنظر قرار مي از عوامن درونداد، فرايگد، برونداد و پیامد مدّ

شور که ک پگ م توسعة ةظام باشد. در برنامتواند نمايانگر کیفیت نيك از اين عوامن مي

 یهاای رسمي و غیر رسمي براساس شاخصی فگي و فرفههابگدی مراکز آموزشبه رتبه

ياددیری، نیروی انساني، تحقی  و توسعه مگابع و  -مديريت اجرايي، فرايگد ياددهي

مین تض کگد، لزوم توجه به ارزشیابي واشاره ميغیره  شاخص پشتیباني فرادیران و

ود که شتر ميله زماني روشنشتر نمايان مي شود. اهمیت اين مسأکیفیت اين مراکز بی

در تربیت نیروی انساني فاقد توان کاربردی برای فن  هابه انتقاد از عمل رد دانشگاه

تعم  بیشتری صورت دیرد. هرچگد درستي پرداخته شود و در اين زمیگه، مسائن جامعه 

قاد جای بررسي کلي و نیز سگ ش توان و بافت اقتصادی جامعه دارد، يا نادرستي اين انت

التحصی،ن نظام دانشگاهي توان عمل ردی و م ارت فارغ ،آيد ضعفاما آنچه از آن بر مي

تا چه  ،ی کاربردیهااين است که آموزش پرسش. فال استو پاسخ به نیازهای جامعه 

ارا و اثرب ش پاسخ داده و آن ا را محق  اندازه به انتظارات و اهداف محوله به نحو ک

ای نه چگدان دور با همین انتقاد مواجه ی کاربردی در آيگدههاکگگد. آيا آموزشمي

 و فاصله آن با طیف هاشوند. چه تدابیری برای بازنمايي کیفیت موجود اين آموزشنمي

یفیت د در کمیت و کپاسخ به اين انتقاد را باي ؟مطلوب و مورد انتظار انديشیده شده است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . International Network of Quality assurance Agencies in higher education (INQAAHE) 
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جست و کرد. بر اين  هاسگ ش کیفیت اين آموزش ةی ان ام شده در زمیگهاپژوهش

اساس اين مقاله درصدد بازنمايي جايگاه سازوکار ارزشیابي در ب بود و ارتقاء کیفیت 

ی کاربردی در ج ت ترسیم و ارائه راه ارهايي برای استقرار نظام جامع تضمین هاآموزش

 .ستهاين نوع آموزشکیفیت در ا
 

 ي كاربردي هاآموزش ۀمروري بر پيشين

ارزشیابي و تضمین کیفیت اين  نظامو کاربردی و ای ی فرفههاآموزش ،در ادامه

 .شودی صورت درفته ارائه ميهادر کشورهای مورد مطالعه براساس بررسي هاآموزش

 آمريكا 

 استاوت ه ايالت ديگر متفاز ايالتي ب مريكاآاياالت متحده در ای آموزش فرفه

يك سیستم تعريف شده و دارای  (2014در اياالت متحده، ای آموزش فرفه-پديا)وي ي

ص متمرکز مش  غیر پراکگده ومتگوع، ي هايو دقیقاً با برنامه نیست چارچوب ي سان و

بعد از تحصی،ت ای فگي و فرفه هایآموزش بیشتر (.1،1998بي برند) ستشده ا

شود. ان من آموزش فگي و ميارائه ای ی خصوصي فرفههاآموزشگاه سویاز متوسطه 

آموزش کاربردی  ةترين ان من خصوصي اختصاص داده شده به توسعبزرگ ،2فرفه ای

کگد. در سطح بعد از دوره متوسطه ميکه جوانان و بزردساالن را برای مشاغن آماده  است

م تلف مرتبط  هایر مشاغن يا فرفهبه آماده سازی برای است دام دای آموزش فرفه

(. مدرك کارداني علوم 2014در اياالت متحده، ای آموزش فرفه-پديا)وي ي شده است

طول  هسال ب 2-3طور متوسط هکه ب استکاربردی به عگوان يك مدرك فگي مطرح 

ت. يید شده مرتبط شده اسأفگي ت هایبا علوم نظری پیشرفته و برنامه ان امد و کام،ًمي

ي ت صصای عگوان يك مدرك فگي و فرفههمچگین مدرك کارشگاسي علوم کاربردی به

طور معمول شامن آموزش فگي پیشرفته در هشود که بميدر سطح عالي در نظر درفته 

 علوم و فگاوری در اياالت متحده،-پديا)وي ي است 3علوم ادغام شده با علوم انساني

2014 .) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  B Brand 
2 . Association for Career and Technical Education (ACTE) 
3 . liberal arts 

http://en.wikipedia.org/wiki/Association_for_Career_and_Technical_Education
http://www.farsi123.com/?word=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 يفيت نظام ارزشيابي و تضمين ك

ای عگوان يك ن اد فرفهبه 1932درسال  1ت اعتبارسگ ي م گدسي و فگاوریأهی

مشاغن و ای فرفه ةم گدسي اختصاص يافته به آموزش، اعتبارسگ ي، مقررات و توسع

سیس شد. کمیسیون اعتبارسگ ي علوم أمري ا تآدانش ويان م گدسي در اياالت متحده 

اعتبارسگ ي م گدسي و فگاوری است که ت أي ي از چ ار کمیسیون هی 2کاربردی

ت اعتبارسگ ي م گدسي و کگگد )هیأمياعتبارسگ ي را هدايت و اجرا  هایفعالیت

آموزشي بعد  هایت مذکور يك سازمان غیر دولتي است که برنامههیأ (.2013 فگاوری،

 دکگمياز دوره متوسطه را در علوم کاربردی، م گدسي و فگاوری م گدسي اعتبارسگ ي 

سگ ي براساس درخواست داوطلبانه فرايگد اعتبار ،در اين کشور (.2013پديا،)وي ي

معیارهای اعتبارسگ ي شامن دو ب ش زير شود. ميبار ان ام سال يك 6سسه، هر مؤ

 :هستگد

 الف. معيارهاي عمومي 

 یهاکمیسیون از سویاعتبارسگ ي شده  هایبرنامه معیارهای عمومي که برای تمام

 شوند و عبارتگد از: ميکار برده ه تبارسگ ي م گدسي و فگاوری بت اعهیأ
.نتاي  ياددیری 4 .ب بود مستمر؛3 .اهداف آموزشي برنامه؛2 .دانش ويان؛1

 ای.ؤسسه.فمايت م8 ؛.ام انات7؛ ت علميأ.اعضای هی6 ؛.برنامه آموزشي5 ؛دانش ويان

 ب.معيارهاي برنامه

د. کگميتحصیلي را ارائه  سگ ي ويژة رشتةنامه که معیارهای اعتبارمعیارهای بر-

 ب شگد. اينبرنامه را تحق  مي ةمعیارهای ويژ تمامبايست نشان دهگد که مي هابرنامه

 معیارها عبارتگد از:

فیزيك س،مت، ب داشت  معیارهای برنامه برای محیط زيست، س،مت و ايمگي،-

 (.2012رسگ ي علوم کاربردی، )کمیسیون اعتبا برداریپیمايش و نقشه صگعتي، ايمگي،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Accreditation Board for Engineering and Technology)ABET( 
2 . Applied Science Accreditation Commission)ASAC( 

http://www.abet.org/asac-membership/
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 از سویکه ای فرفه استانداردهای تضمین کیفیت آموزش فگي ومعیارها و 

شده ارائه ( 2001) 1ایفرفه فگي و هایدر آموزشمحصول کگسرسیوم ملي کیفیت 

 است به شرح زير است:

مؤسسات  یهابرنامه 2سازیشامن: هماهگگي و ي پارچهاستانداردهای محتوا  -

 ؛شغلي هایرقابت زنددي و يم ارت شغلي، رشد ي باآموزش

برای  استدالل، هایارتباطات واستراتژی فن مسأله، :شامن آموزشياستانداردهای  -

 ؛جامعه در هامحیطدونه اين کاربردی و هایدر ک،س کگگدهکارآموزان شرکت ةهم

 کاربرد ها وتم ار دانش، ،هاسگ ش نگرششامن:  کارآموز استانداردهای ارزيابي -

 ؛محیط کاردر آن ا در فن مسأله 

 آموزشي و هایطرح برنامه و چارچوبن ات فیزي ي،  :استانداردهای فگي شامن -

 .دستورالعملي ارائه شده

 

 فنالند 

( كت گی)پلي علوم کاربردی سساتؤمشامن دو ب ش  فنالندنظام آموزش عالي در 

در ی آموزشي ها(. برنامه2013،ند،فگ 3)وزارت آموزش و فرهگگست هاو دانشگاه

صورت هو ب کارشگاسي ارشدو  کارشگاسي در دو مقطعهای علوم کاربردی دانشگاه

. استای فرفهب بود م ارت و ص،فیت   اهدف از طرافي آنکه  دشوارائه ميای فرفه

ر ه دکاست  شده اي ادتئوری و عمن(  ترکیبي از) دودانه يك سیستماز  هادانشگاهاين 

سای ؤ)کگفرانس ر شوندبا ي ديگر ترکیب ميدرايي ایو فرفه آموزش عالي دو ب ش ،آن

  (.2013 ،4ی علوم کاربردی فگ،ندهادانشگاه

 نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت 

کگگده به شورای ارزيابي آموزش عالي فگ،ند يك ن اد ت صصي مستقن کمك

ارت آموزش و فرهگگ در امور مربوط به علوم کاربردی و وز های، دانشگاههادانشگاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. National Consortium For Product Quality in Vocational Education 
2 .Integration 
3 .Ministry of Education and Culture  
4 . Conference of Finnish Universities of Applied Sciences 
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م اری ه ،اصلي شورا ةوظیف کگد.ميو به ب بود کیفیت آموزش عالي کمك  استارزيابي 

ی ارزشیابي هارويه ةو توسع هاسسات آموزش عالي و وزارت آموزش در ارزشیابيؤبا م

 ،)شورای ارزيابي آموزش عالي فگ،نداست سسات آموزش عالي سراسر اين کشور ؤم

ی هات اعتبارسگ ي دورهأکمیته فرعي دائمي، هی 2. شورای مذکور دارای (2013

 که اعضايش توسط استی صگعتي هاای و ب ش ويژه برای اعتبارسگ ي دانشگاهفرفه

، هاو شامن نمايگدداني از دانشگاه شوندوزير آموزش برای مدت چ ارسال تعیین مي

اين شورا سه  .(1،2010)پاي واست بازار کار  علوم کاربردی، دانش ويان و هایدانشگاه

 (:2013،شورای ارزيابي آموزش عالي فگ،ند) دهدمينوع ارزيابي اصلي را ان ام 

 ؛سسات علوم کاربردیؤو م هاتضمین کیفیت دانشگاه هایممیزی سیستم-

 ؛انت اب مراکز برتر در آموزش-

 .موضوعي و رشته آموزشي هایارزيابي-

 :استعلوم کاربردی فگ،ند شامن موارد زير ی هادر دانشگاه فرايگد ارزيابي

 .3 ؛دروه با فرايگد ارزيابي .آموزش و آشگا کردن2 ؛دروه ارزيابي اعضای.انت اب 1

.خودارزيابي ان ام شده در دانشگاه 4 ؛ارزيابيدروه  از سویبررسي مطالب و مواد موجود 

آموزش  به وزارت .ارائه دزارش موقت6 دروه با کارشگاسان؛ های.بحث5؛ علوم کاربردی

 .سمیگار اندازیو راه دزارش ن ايي .7 فرهگگ؛ و

 اهداف، خود از لحاظ سیستم تضمین کیفیت بر اساس آموزش عالي سسهؤهر م

ورای ش) دیردميتضمین کیفیت خود تصمیم  ةو توسع ها، روشعمل رد اصول ساختار،

 (.2011 ،ارزيابي آموزش عالي فگ،ند

 

 هلند 

ای فرفه عالي آموزششود: الب دو نظام متفاوت عرضه ميدر ق هلندآموزش عالي 

 روشن و شفافطور هدر هلگد بای نظام آموزش و کارآموزی فرفه. دانشگاهي آموزشو 

آموزش (. 2002 )آموزش عالي هلگد، تعريف و در نظام جامع آموزشي ادغام شده است

دوره  هایطور عمده از طري  برنامههالي بدر سطح آموزش عای و کارآموزی فرفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Pyykkö 
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شود. ميعلوم کاربردی ارائه  هایدانشگاه از سویو سازماندهي شده  ،کارشگاسي

دوره کارشگاسي ارشد را برای  هایهمچگین برنامه ،علوم کاربردی هایدانشگاه

ات سسؤعلوم کاربردی م هایدانشگاه کگگد.ميالتحصی،ن مقطع کارشگاسي ارائه فارغ

که بودجه خود را از وزارت آموزش، فرهگگ و  هستگدسرمايه دذاری شده توسط دولت 

دهگد و همچگین دواهي ميارائه  هاي که اين دانشگاههاي. برنامهکگگدميعلوم دريافت 

دولت به رسمیت شگاخته  از سویطور قانوني هو مدارك تحصیلي مربوطه ب هانامه

 (.2013 ،1لگد و ف،ندرز)سازمان اعتبارسگ ي ه شوندمي

 نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت 

متولي سازمان اعتبارسگ ي هلگد و ف،ندرز يك سازمان اعتبارسگ ي است که 

ملي قانوني، دارای  هایسیس آن و در چارچوبأبراساس وظايف محوله در معاهده ت

سطوح برنامه، سطوح آموزش عالي از جمله  باشد و همةمي ایدامگه کاری کام، دسترده

 هایف رست دانشگاه -پديا)وي ي دهدميرا پوشش  الملليبینای، سیستم و سسهؤم

به  . مطاب  با ب شي از قانون آموزش عالي و پژوهش هلگد مربوط(2014 هلگد،

 ویاز سمگت ي به مدرك تحصیلي ارائه شده  هایبرنامه اعتبارسگ ي آموزش عالي، تمام

وجود آمده و هعلوم کاربردی طب  معیارهای ب هایدانشگاه تحقیقاتي و هایدانشگاه

ساله به  6برآورده کگگده اين معیارها، اعتبارسگ ي شده و برای يك دوره  هایبرنامه

اعتبارسگ ي شده  هایبرنامه رسمیت شگاخته خواهگد شد. الزم به ذکر است صرفاً

ي کگگد و با مدرکميريافت دولت بوده و دانش ويان فمايت مالي د ةمین بودجمشمول تأ

(. 2011 ،2)دانشگاه علوم کاربردی روتردامشوند ميلتحصین ايید شده، فارغأت

 شوند:ميفوزه سازماندهي  6اعتبارسگ ي در  هایاستانداردهای مورد استفاده در رويه

 ؛.خط مشي کارکگان و کارمگدان3 ؛.برنامه درسي2 .اهداف و مقاصد برنامه؛1

 .)نتاي  ياددیری و پیشرفت تحصیلي( .پیامدها6 ین دروني کیفیت؛.تضم5 ؛.خدمات4

 :ستااعتبارسگ ي سازمان اعتبارسگ ي هلگد و ف،ندرز شامن سه مرفله متوالي  ةروي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders .NVAO (in Dutch: 

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) 
2. Rotterdam University of Applied Sciences  
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 ایهارزيابي برنامه يا برنامه-سسه و يا برنامه، مسئول اجرای خودؤم ارزيابي:-خود-1

 يابد. دزارش مذکور شامنميابي پايان ارزي-مربوطه است. اين فرايگد با يك دزارش خود

ي ارزيابي را برای ن اد متول-سسه دزارش خودؤ. ماستسسه ؤتوصیف و ارزيابي برنامه يا م

 .کگدميسگ ش کیفیت ارسال 

ي را سسه ارزيابي بیرونؤن اد ارزيابي کیفیت بگا به درخواست م ارزيابي بیروني: -2

بايست سازدار و هماهگگ با الزامات سازمان يمت ارزيابي کگد. ترکیب هیأميسازماندهي 

رنامه ارزيابي و ايگ ه آيا ب-ت ارزيابي کیفیت خودهلگد و ف،ندرز باشد. هیأ اعتبارسگ ي

ت کگد. هیأميرا ارزيابي  استواجد معیارهای سازمان اعتبارسگ ي هلگد و ف،ندرز 

 کگدميين دزارش ارائه خود را در ا هایدیری، م،فظات و نتی ههااعتبارسگ ي يافته

طور کلي موارد ه(. اين ارزيابي ب2011 سسه ملي ارزيابي مدارك علمي و دانشگاهي،ؤ)م

 دهد:مينظر قرار  زير را مدّ

.سطح کارکگان آموزشي و 3 ؛.ساختار و محتوای دوره2 .اهداف و نتاي  دوره؛1

.سطح 6 .سیستم تضمین دروني کیفیت؛5؛ .سطح خدمات ارائه شده4 ؛پشتیباني

 (.2013 ،1درونیگگن نزه،ها )دانشگاه علوم کاربردی دانش ويان

سازمان اعتبارسگ ي هلگد و ف،ندرز به مگظور  از سویاين مرفله  اعتبارسگ ي:-3

(. اين 2013 درونیگگن، دیرد )دانشگاه علوم کاربردی هانزه،اعطای اعتبارنامه ان ام مي

د شگاسي مورت و روشأشده در آن، ترکیب هیدزارش ارزيابي، نتاي  کلي ذکر  ،سازمان

سسه درخواستي را به سازمان اعتبارسگ ي هلگد ؤد. مکگگمياستفاده را بررسي و ارزيابي 

 .کگدميو ف،ندرز برای اعتبارسگ ي برنامه ارسال 

 

 آفريقاي جنوبي 

دهي شده سازمان در سه دروه عمدة آفريقاي جنوبيسیستم آموزش عمومي در 

و آموزش عالي و  آموزش ت میلي و کارآموزی زش عمومي و کارآموزی،است: آمو

ی های مستقن، مدارس ويژه، کال ها، آموزشگاهدر مدارس عادی هااين دروه کارآموزی.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Hanze University of Applied Sciences, Groningen (Hanze UAS) 
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ارائه  1ی کارآموزیهاوری و دانش دهاتربیت معلم و همچگین در دانشگاه فگ مراکز فگي،

و  آموزش ت میلي در فوزهای رفهآموزش ف(. 2014 يونیوك، -)يونس و شوندمي

)شورای  شودان ام مي محور -ایاز طري  آموزش فرفه و هادر کال ، تگ ا نیز کارآموزی

و  آموزش بودجه (.2014 ،2تضمین کیفیت در آموزش عمومي ت میلي و کارآموزی

 از سویدريافت شده  هایکمك مالي/ هایکمك از طرف دولت،ای فرفه کارآموزی

خدمات ارائه  وجوه دريافتي از دذاری،سرمايه درآمد فاصن از، وام، عمومي هایکال 

 .ودشمین ميأت و ساير مگابع مالي ديگر دانش ويان از سویپرداختي ی ها، ش ريهشده

 نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت 

 ای وآموزش فگي فرفه و اعتبارسگ ي سه ن اد مسئول برای تضمین کیفیت

ی آفريقای جگوبي، شورای هاای جگوبي وجود دارد: اداره ص،فیتکارآموزی در آفريق

 و هااتحاديهتضمین کیفیت آموزش عمومي ت میلي و کارآموزی و شورای کیفیت 

 اتسسؤم خود به ع ده هابرنامه کیفیت مسئولیت اصليالبته در اين کشور  مشاغن.

 وای فگي و فرفه آموزش تضمین کیفیت(. 2014 يونیوك، -)يونس واست آموزش عالي 

در سال  کارآموزی آموزش عمومي، ت میلي وکیفیت  تضمینشورای  از سوی کارآموزی

کارآموزی در  ت میلي و و آموزش عموميهای مذکور استاندارد شورای آغاز شد. 2002

چ ار  از طري اين شورا  و بر اجرای آن ا نظارت دارد. کگدمي را تعیین آفريقای جگوبي

 کگد: ان ام وظیفه مي عملیاتي وافد

  اعتبارسگ ي بیروني و یهاوافد ارزيابي دروني، بازبیگي -

  برنامه درسي و، صدور دواهیگامه هاوافد ص،فیت -

  ارزشیابي و تضمین کیفیت وافد -

)شورای تضمین کیفیت در آموزش عمومي ت میلي  تحقیقات و آماری اط،عات وافد -

 (.2012 ،و کارآموزی

ی هاخط مشي ارزيابي کیفیت برای برنامه در سطح یفیتک هایشاخص

 عبارتگد از: هاو عمل رد آن دهگددانارائه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  university of technology and university training colleges 
2 . Council for  Quality Assurance  in general and further education and training(umalusi) 
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و  .خدمات3 ؛آموزشي ارتقای مواد و توسعه.2 ؛دوره/ برنامه ةطرح توسع.1

 دسترسي .مسائن مربوط به5 ؛ياددیرنده .فمايت از4 ؛آموزش و ياددیری هایمسئولیت

 استفاده از.7 ؛ی ت ديد نظرهاسیستم ارزيابي و شواهد . صحت6؛ برابر( های)فرصت

 ؛.امور مالي10 ؛.سگ ش9 ؛آموزش و ياددیری .زبان8 ابع آموزشي؛مگ مربیان و مدرسان،

 ؛پژوهش .ارزيابي و14 ؛.بازاريابي13 ؛امور مديريت و اداره.12 ؛مشارکت .هم اری و11

و  ی تضمین کیفیتهاازبیگي.ب16 ؛هابازبیگي و تضمین دروني کیفیت های.سازوکار15

 (.1،2003)بلوم و مايرز اعتبارسگ ي

 

 استراليا 

تعدادی از ن ادهای دولتي و  از سوی استرالياای نظام آموزش و کارآموزی فرفه

. چارچوب کگگدميفعالیت  2ملي هایشود که در چارچوب م ارتميمستقن اداره 

ای کیفیت و هماهگگي از نظر ملي، الزامات نظام کارآموزی ملي را بر هایم ارت

وب در سطح ملي مورد کگد. اين چارچميو ارائه کارآموزی ت یه و تگظیم  هاص،فیت

که از   3و است دام هاکمیته دائمي آموزش عالي، م ارت از سویدرفته و استفاده قرار

يید شده است. اکثر أد، تشوميتش ین ای طرف وزرای کشور و وزرای ايالتي و مگطقه

وقت طور پارههبزردساالن بوده و بای سسات کارآموزی و آموزش فرفهؤنش ويان مدا

نامه، ديپلم، فوق ديپلم و در موارد ای، دواهيسسات کارآموزی فرفهؤکگگد. مميتحصین 

ای ب ش آموزش و کارآموزی فرفهبودجة کگگد. ك کارشگاسي اعطاء ميرمعدودی مد

ه کشود. الزم به ذکر است ميمین أتای لتي و مگطقهملي، ايا هایدولت از سوی مشترکاً

ز )مرکاست قابن م،فظه در اين کشور دذاری خصوصي و صگعتي در کارآموزی سرمايه

 (.2012يونس و، -ایآموزش و کارآموزی فگي و فرفه الملليبین

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  Blom & Meyers 
2 . National Skills Framework (NSF) 
3 . Standing Committee on Tertiary Education, Skills and Employment (SCOTESE) 
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  نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت

در استرالیا وجود ای آموزی فرفهچ ار ن اد مسئول برای معتبر شگاختن آموزش و کار

 دارد. اين ن ادها عبارتگد از:

 مدارك تحصیلي و ،اين ن اد :(ASQA) 1هان اد استرالیايي کیفیت م ارت -
 کگدميرا اعتبارسگ ي  الملليبیندهگددان آموزش برای دانش ويان ملي و ارائه

 اد ملي برای نظارت ن اد مذکور يك ن (.2013 )چارچوب مدارك تحصیلي استرالیايي،

مگظور تضمین دهگددان کارآموزی بهو ارائه هابوده و بر دورهای آموزش و کارآموزی فرفه

ن اد  ) دکگميشوند، نظارت ميطور ملي برآورده هايگ ه استانداردهای کیفیت ب

 (. 2014ها، استرالیايي کیفیت م ارت

اين شورا فعالیت خود را  :(NSSC) 2هاشورای ملي استانداردهای کسب م ارت -

 کردهو اشتغال آغاز  هاعگوان کمیته شورای دائمي آموزش عالي، م ارتبه 2011در سال 

 .کگدميملي کارورزی را اعتبارسگ ي  هایو بسته

، مدارك اين ن اد :(VRQA)3ن اد ثبت ص،فیت و مدارك تحصیلي وي توريا -

 و فعالیت آنان کردهرا اعتبارسگ ي ای دهگددان آموزش و کارآموزی فرفهتحصیلي ارائه

ت برای دانش ويان استرالیايي ثب را در انتشار اين مدارك فقط در ايالت وي توريا و صرفاً

 کگد.مي

دارك تحصیلي را اعتبارسگ ي م ،ن اداين (: TAC)4شورای اعتبارسگ ي کارآموزی -

ت انتشار مدارك تحصیلي ج  در دهگددان اين نوع آموزش را صرفاًو فعالیت ارائه کرده

ي )چارچوب مدارك تحصیل کگدمياسترالیای غربي و برای دانش ويان استرالیايي ثبت 

اي اد شده  1996ای (. اين شورا طب  قانون آموزش و کارآموزی فرفه2013 استرالیايي،

اسي را شگرايگدهای تضمین کیفیت و به رسمیتو يك ن اد مستقن قانوني است که ف

در استرالیای  هاو اعتبارسگ ي دوره RTOs)) 5کارآموزی ثبت شده هایانبرای سازم

يید شده أاستانداردهای ت(. 2013گد) شورای اعتبارسگ ي کارآموزی، کميغربي ارائه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Australian Skills Quality Authority 
2 . National Skills Standards Council 
3 . Victorian Registration and Qualifications Authority 
4 .Training Accreditation Council 
5 . Registered Training Organisations 
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ارزيابي و آموزش، انطباق، مديريت عبارتگد از:  کارآموزی ثبت شده هایبرای سازمان

شگاسي، دسترسي، برابری و خدمات ه رسمیتمالي، مديريت اداری و اسگاد و مدارك، ب

کارآموزی ثبت شده، راهبردهای  هایسازمان هایمشتريان، ص،فیت کارکگان، ارزيابي

ب  و تبلیغات و بازاريابي مطا هاياددیری و ارزيابي، صدور مدارك تحصیلي، استفاده از آرم

آموزش و کارآموزی اعتبارسگ ي . (2009 )کارآموزی ملي استرالیا، ایبا اصول فرفه

 شود.ميسال ت رار  5در استرالیا هر ای فرفه

 

 امارات متحده عربي 

ارائه زير به دو صورت  امارات متحده عربيدر ای آموزش و کارآموزی فرفه 

 د:شومي

آغاز شده و از سوی  2000 سالرسمي که از ای آموزش و کارآموزی فرفه -الف

موزش فگي از سه دروه: فگي، کشاورزی و بازرداني شود. آميسسات متوسطه فگي ارائه مؤ

تلف در م  هاید. طیف وسیعي از برنامهشوميتش ین و به ديپلم متوسطه فگي مگت ي 

داني ورت نمايگددرسي توسعه يافته با مش وجود دارد که مطاب  با برنامة هااين نوع کال 

عالي فگاوری در  های. کال شودميکارفرمايان و ب ش بازرداني اجرا از رهبران صگايع، 

 أسیس شده و برای ارائةدولت مرکزی امارات متحده عربي ت از سوی 1988سال 

 هایکال . اندبه دانش ويان اختصاص يافته و فگي با باالترين کیفیتای فرفه هایبرنامه

م تلفي را در فگاوری م گدسي، علوم ب داشتي، علوم کامپیوتر و  هایمذکور برنامه

 به ديپلم هاگد. اين برنامهکگميعات، بازرداني، آموزش و ارتباطات کاربردی ارائه اط،

 شوند.ميکاربردی يا مدرك کارشگاسي کاربردی مگ ر 

)با هدف  1دردشگری ابوظبي ادارة ،غیر رسميای آموزش و کارآموزی فرفه -ب

 هدف توسعة)با  2ایملي آموزش فرفه ؤسسة، م(تعلیم و آموزش کارشگاسان دردشگری

نیازهای بازارکار( و مرکز ابوظبي برای آموزش و  کردنمگظور برآورده نیروی کار ماهر به

زی و استانداردهای آموزش و کارآمو هاخط مشي )با هدف توسعة 3ایکارآموزی فرفه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Abu Dhabi Tourism Authority (ADTA) 
2 . The National Institute for Vocational Education (NIVE) 
3 . Abu Dhabi Centre for Technical and Vocational Education and Training (ACTVET) 



 135 هاي كاربرديبررسي وضعيت ارزشيابي كيفيت در آموزش
 

-برای آموزش و کارآموزی فرفه ای الملليبین)مرکز  دیردای( را در بر ميفگي و فرفه

 (.2013يونس و، 

 نظام ارزشيابي و تضمين كيفيت 

دولتي است که در وزارت آموزش ای سسهؤ( مCAA) 1کمیسیون اعتبارسگ ي علمي

ای هسستضمین کیفیت مربوط به م وزدهي مؤعالي و پژوهش علمي مسئول فرايگدهای 

سیس شده و در سال أت 1999. کمیسیون مذکور در سال استو اعتبارسگ ي برنامه 

ت یه و ای را برای اعتبارسگ ي آموزش و کارآموزی فرفهای ردهای ويژهاستاندا 2009

طور جدادانه پیش هبايست بای ميآموزش و کارآموزی فرفه کرده است. هر برنامةتدوين 

ي را ارائه کگد، هايسسه اقدام به پذيرش فرادیران نمايد يا چگین برنامهؤاز ايگ ه م

سال ت رار شود. استانداردهای  5بايست هر مي . اعتبارسگ ي برنامهشوداعتبارسگ ي 

 شامن موارد زير است:ای اعتبارسگ ي آموزش و کارآموزی فرفه

.برنامه آموزش و 3 دهي، مديريت و رهبری؛.سازمان2 . مأموريت و تضمین کیفیت؛1

. مرکز مگابع 6؛ . فرادیران5 ؛و آموزشيای . کارکگان فرفه4؛ ایکارآموزی فگي و فرفه

. 9؛ . مگايع مالي8؛ . مگابع فیزي ي و فگاوری7؛ یری و ساير مگابع اط،عاتييادد

 )کمیسیون اعتبارسگ ي علمي، . مشارکت جامعه10؛ سازی عمومي و ي پارچگيآش ار

2009.) 

 

 ايران 

بر ع ده را عالي  در سطح آموزش ی کاربردیهاآموزش ةارائ ايراندر ن اد اصلي  دو

 :شوندمي معرفيکه به شرح زير  دارند

 به وزارت وابسته یهادانشگاه از ي ي ،در ايران کاربردی-علمي جامع دانشگاه -

 لحاظ به اين دانشگاه .شد سیسأت 1373 سال است که در فگاوری و تحقیقات علوم،

 یهاآموزش ةتوسع امر متولي مثابه به و دارد و نظارتي ستادی ماهیتي تش ی،ت،

 یهاو قابلیت ام انات کردن هماهگگ سازماندهي، ،ريزیبرنامه به ،کاربردی-علمي

 کشور در هاآموزش دونه توسعه اين ج ت در  اآن دادن سوق و کشور بالفعن و بالقوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Commission for Academic Accreditation 
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 بوده ومرکز  986کشور در کاربردی-علمي آموزش فعال مراکز م موع پردازد.مي

 های. آموزششودمي اجرا پودماني و ترمي روش دو به دانشگاهاين  ی آموزشيهادوره

کشاورزی،  دروه صگعت، چ ارو در  کارشگاسي، کارداني مقاطع در کاربردی-علمي

-)دانشگاه جامع علمي دشومي اجرامديريت و خدمات اجتماعي و فرهگگ و هگر 

، دانشگاه 1390ت دولت در آبان ماه سال أهمچگین طب  مصوبه هی (.1393 کاربردی،

ی م گدسي فگاوری و کارشگاسي هارودی در دورهکاربردی از طري  آزمون و-جامع علمي

 کردهمقطع کارشگاسي ارشد اقدام به پذيرش دانش و در  1392در سال ارشد فرفه ای 

 (.1392 موزش کشور،آ)سازمان سگ ش  است

برنامه  23با استگاد به ماده  1390در خرداد ماه سال ای دانشگاه فگي و فرفه -

ی عالي فگي و هاان تگ ا دانشگاه متولي آموزشبه عگواقتصادی کشور  ةپگ م توسع

و با تمام اختیارات و ام انات به وزارت شد پرورش مگفك  از وزارت آموزش و ایفرفه

دادی در تع شروع به کار کرد.  انهزير نظر اين وزارتو  علوم، تحقیقات و فگاوری پیوست

 ي ناپیوسته و پیوسته نیز فعالکارشگاس هایدوره ی کارداني،هاع،وه بر دوره از اين مراکز

دانش ده و آموزش ده  165 گد. در فال فاضرکگو به تربیت دانش و اقدام ميهستگد 

 .گدهستای در کشور مشغول فعالیت آموزشي فگي و فرفه

فگي و م گدسي، کشاورزی و دامپزش ي،  شامن هااين دانش ده ی تحصیليهادروه

 .(1394 ای،فرفهفگي و  دانشگاه) است علوم پزش ي و هگر، علوم انساني

 كاربردي -علمي ارزشيابي و تضمين كيفيت در دانشگاه جامع 

در اين  هاو فعالیت هابا توجه به ف م باالی مراکز آموزش کاربردی و تگوع رشته

ني که از اين اي و چه به لحاظ کیفي و از طرفي ف م م اطبمراکز چه به لحاظ کمّ

بايست ميارائه شده،  هایند و نیز اعتبار ب شیدن به آموزششومگد ميب ره هاآموزش

ج ت اص،ح، ب بود و اثرب شي آن دام برداشت. بگابراين ارائه يك سازوکار مگاسب  در

 هایارزشیابي و تضمین کیفیت اين مراکز بر اساس الگويي متگاسب با نظام برای

 رسديمضروری به نظر  کگد،رسي ارزشیابي که بتواند عگاصر موجود در نظام آموزشي را بر

کاربردی -ارزشیابي آموزش علمي های محدودی در فوزة(. پژوهش1390)کماالن، 

 شود:در جدول زير به تعدادی از آن ا اشاره مي کشور به ان ام رسیده است که
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 -ارزشيابي كيفيت آموزش علمي ةسوابق پژوهشي داخلي در حوز ۀخالص (1) ةجدول شمار

 كاربردي

 4 3 2 1 يحاتتوض

 پورجم احمدي و بهرامي سلطاني ميرزامحمدي پژوهشگر

 موضوع

بررسي و طرافي 

الگوی مگاسب 

برای ارزيابي دروني 

کیفیت آموزشي در 

مراکز آموزشي 

 وزارت نیرو

الگوی پويا و  ارائة

عملیاتي اثرب شي 

های علمي و آموزش

 کاربردی

الگوی مگاسب  ت یة

 هایارزشیابي برنامه

 -لميدرسي ع

 کاربردی

ارزيابي دروني 

های کیفیت دوره

آموزشي مقطع 

کارداني دانشگاه 

 -جامع علمي

 کاربردی

 1385 1383 1383 1376 سال انجام

 ---- ارزيابي دروني شناسيروش
بررسي الگوهای 

 ارزشیابي
 ارزيابي دروني

 پيشنهادها/

 نتايج

طرافي عوامن، 

ها و م،ك

نشانگرهای ارزيابي 

ت دروني کیفی

مراکز آموزشي 

 وزارت نیرو

الگوی چ اربعدی: 

ب بود عمل رد 

شغلي، توان ان ام 

کار، بازخورد، 

دذاری در سرمايه

 مگابع انساني

ای: الگوی سه مرفله

ارزشیابي برنامه 

درسي قصدشده، 

اجرا شده و 

 شدهکسب

کیفیت نسبتاً 

های مطلوب دوره

 آموزشي

راه ارهايي ارائة 

برای ارتقای 

 هاکیفیت دوره

 

 ارزيابي و نظارت رکن نظام ترينم م و سطح ترينعالي ،ارزيابي و نظارت شورای

 ترينعملیاتي ،ارزيابي و نظارت یهاهیأت .است کاربردی -علمي جامع دانشگاه در

ادواری،  )بازديد امور بازديدها ان ام که هستگد دانشگاه ارزيابي و نظارت سطح نظام

 از موارد ارجاعي پیگیری و دزارش ارائه و موارد اع،م ورام موردی و بازديد سرزده(،

 ارزيابي دونه عگوان مي شود کهاين .دنبرع ده دار را شورا و استاني ملي، یهاکمیته

 عوامن، ارزيابي ،مبگای آن بر که است سازماني نوع از دانشگاه در آموزشي مراکز

 اب،غي الزامات به توجه با آموزشي مراکز درخصوص شده تدوين نشانگرهای و هام،ك

 توجه آموزشي مورد مراکز ارزيابي در تواندمي متعددی عوامن .دیردمي دانشگاه صورت

 عوامن ،دانشگاه ارزيابي و نظارت مصوب شورای و باالدستي اسگاد با برابر دیرد. قرار

 است: زير شرح به آموزشي ارزيابي مراکز
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 كاربردي-علميدر دانشگاه  مورد ارزيابي عوامل (2) جدول شماره

 هامالك تعداد عوامل مورد ارزيابي رديف

 16 ت  یزات و ام انات فضا، عامن 1

 13 سازماني امور و مديريت عامن 2

 6 نمدرسا عامن 3

 7 آموزشي کیفیت عامن 4

 5 پژوهشي کیفیت عامن 5

 9 فرهگگي – دانش ويي امور عامن 6

 نشانگر 247 و مالك 56 مجموع

 

 انتصاب یهاکمیته عمل رد مستمر، صورتهدانشگاه، ب ارزيابي و نظارت فترد

 ارزيابي و نظارت را آموزش مراکز سایؤر عمل رد همچگین دانشگاه و استاني وافدهای

 )میرزا محمدی، گدکمي دزارش دانشگاه ارزيابي و نظارت شورای به را آن ةنتی  و کرده

1392). 
 

 ايدانشگاه فني و حرفه ارزشيابي و تضمين كيفيت در

در راستای  1391اسفگد ماه  ازای دفتر نظارت و ارزيابي در دانشگاه فگي و فرفه

سسات آموزش عالي و پژوهشي ؤها و مشورای نظارت و ارزيابي دانشگاه ةتحق  اساسگام

برنامه پگ م توسعه  21ماده  و در اجرای وظايف شورای نظارت و ارزيابي دانشگاه و

د. اين کگان ام وظیفه مي، ایزير نظر رياست دانشگاه فگي و فرفهو  شده استتش ین 

ز ی دانشگاه و مراکهاعمال نظارت بر فعالیتدفتر به مگظور عمن به ت الیف قانوني و اِ

ا آن  ترينم مآموزشي و پژوهشي و ارزيابي مستمر آن ا وظايفي را بر ع ده دارد که به 

 :دشودر زير اشاره مي

ی آموزش هاارت، ارزيابي و اعتبارسگ ي عمل رد دانشگاه، مراکز م ری و دورهنظ -

 ؛های اب،غ شدهای مطاب  ضوابط و دستورالعمنعالي فگي و فرفه

 ؛نظارت بر کیفیت عمل رد عوامن آموزشي، پژوهشي، دانش ويي، فرهگگي و اجرايي -

 ؛آموزشي تابعهن و کارکگان آموزشي مراکز اارزيابي عمل رد آموزشي مدرس -
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 ةمش ص کردن نقاط ضعف و ارائ ت زيه و تحلین فرآيگدهای ان ام کار دانشگاه و -

 ؛ ارهای اجرايي و عملیاتي در ج ت ب بود و رفع نقاط ضعفراه

 ايي اجر و دزارش مربوط به کیفیت آموزشي، پژوهشي، فرهگگي، دانش ويي ةت ی -

ای نظارت و ارزيابي آموزش عالي و دانشگاه براساس الگوهای تگظیم شده ازسوی شور

انع اس به وزارت متبوع درپايان هر نیمسال  مگظوربهارائه آن به رياست دانشگاه 

 ؛تحصیلي

بررسي و ت زيه و تحلین دزارش عمل رد وافدهای م تلف دانشگاه و مراکز  -

 ؛آموزشي تابعه

اردهای نظارت و ضوابط و استاند ةطرافي و استقرار نظام ارزيابي راهبردی و ت ی -

 ای،)دانشگاه فگي و فرفه ایارزيابي آموزشي و پژوهشي مراکز آموزشي فگي و فرفه

1394). 

از ارائه دهگددان آموزش  ديگر به عگوان ي ي ،کشورای سازمان آموزش فگي و فرفه

ی آموزشي مراکز آموزشي فرايگدها و تضمین کیفیت ارتقاءمگظور به ،ایفگي و فرفه

ارزيابي دروني مراکز  برایمگدی از يك الگوی ارزشیابي د درصدد ب رهتحت نظر خو

ی مورد استفاده در طرح ارزيابي دروني هاعوامن و م،كآموزش دولتي برآمده است. 

 .(1391 زاده و هم اران،فاتم) در جدول زير ارائه شده استای سازمان فگي و فرفه
 

 ايفاده در ارزيابي دروني سازمان فني و حرفههاي مورد استعوامل و مالك (3)جدول شماره 

 مالك عامل

 موزشيآ -اجرايي عامن مديريت

 اهداف مرکز

 رئیس مرکز هایويژدي

 ويژدي کارشگاسان مرکز

 کارکردهای مرکز

 مرکز  ةتوسع

 تعام،ت بیروني مرکز

 مگابع مالي ةمديريت ب یگ

 پذيرش
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 مالك عامل

 عامن آموزش

 مربي کارداه هایويژدي

 ی پژوهشي مربي کارداههافعالیت

 داه فعالیت آموزشي کار

 ياددیری –راهبردهای ياددهي 

 فضای آموزشي و ام انات محیطي کارداه

 ت  یزات و ام انات آموزشي

 عامن ب ره وری

 ن و ظرفیت اجرايي )تع د(اتگوع م اطب

 اجرايي هایتگوع آموزش، سگ ش و روش

 کارايي

 اثرب شي

 عامن اماکن پشتیبان

 اماکن رفاهي

 اماکن فرهگگي

 اماکن اداری

 اماکن و ام انات عمومي

 

 روش پژوهش

و  اسگاد تحلین و از نوعروش کیفي  ،تحقی هش مورد استفاده در اين روش پژو

 کیفي يا کمي یهايافته به رسیدن برای مدارك و اسگاد تفسیر و بررسي. است مدارك

 از مگابع دونادوني طیف برای روش اين دويگد. اسگاد را تحلین پژوهش ارزيابي مگظوربه

نیز  و بوده برخوردار خوبي کارايي-هزيگهسطح  از هبالقوّ صورت به رود ومي به کار

بگابراين با  ؛(1390)جمالي م موئي،  دشومي ایزمیگه یهابه داده يابيدست موجب

برای ها و اط،عات موجود و اسگاد معتبر دردآوری شده در اين زمیگه، توجه به داده

سنادي اليل و تحمطالعه ها روش ها و ت ربهبررسي انتقادی و تفسیر تحلیلي فعالیت

دام ن ست در ،برای اين مگظور. استعگوان روش پژوهش مورد استفاده قرار درفته به

ی کاربردی هاارزشیابي و تضمین کیفیت آموزشاسگاد و مطالعات موجود در فوزه 

ی موضوع پرداخته شده است. کتاب انه ای و اسگادی بر رو آوری شده و به مطالعةجمع

ی هاآموزشگدهای ارزشیابي و تضمین کیفیت درجرای فرايدام بعد چگونگي ا سپس در

ای در داخن کشور و در کاربردی و فگي و فرفه-ی علميهااعم از دانشگاه ،کاربردی

رد بررسي قرار درفته است. پس از کشورهای پیشرو و صافب ت ربه در اين فوزه مو
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وع به توصیف موض ايبررسي تطبيقي يا مقايسهبا استفاده از ، هابگدی پژوهشجمع

ها و اط،عات داده وشده پرداخته  مورد مطالعهآماری جامعه ای آن در و تحلین مقايسه

های دزارش، هاابپژوهشي، کت-ای و مقاالت علميهنامهای پايانبه دست آمده از پژوهش

 اينپژوهشي و ت ربیات وافدهای متولي امر ارزشیابي و اعتبارسگ ي در آموزش عالي 

 لگد،ه فگ،ند،آمري ا، کشورهای  ت ربیات ،اين راستادر  است. شدهبررسي  هاوزشمآ نوع

 هدفمگد از نوع موارد يهايعگوان نمونهامارات متحده عربي بهاسترالیا و آفريقای جگوبي، 

ی کاربردی هاقاره ج ان در زمیگه ارزشیابي و تضمین کیفیت آموزش  پگ از  مطلوب

 ت.مورد بررسي قرار درفته اس

 

 ي پژوهشهايافته

دی کاربر هایآموزش ارزشیابي کیفیت در نظامکه بررسي  ،در راستای هدف تحقی 

ابي، فرايگد ارزي، ساختار ،ن اد متولي ارزشیابيلفه ؤپگ  م، استمطالعه در کشورهای مورد 

 ،طور خ،صههب زير جدولدر  است. شدهبررسي  سطوح ارزشیابي و معیارها/ استانداردها

 شده است. ذکرکاربردی  هایآموزش ارزشیابي کیفیت در نظامی هالفهؤو م هايويژد

 
 مورد بررسي كشورهايكاربردي  هايآموزش ارزشيابي كيفيت در نظام( 4)جدول شماره 

 معيارها/ استانداردها سطوح ارزشيابي فرايند ارزيابي ساختار نهاد متولي ارزشيابي كشور

آ
 ا
ري
م

 
کمیسیون اعتبارسگ ي 

( ASACعلوم کاربردی )

 تأهینظر زير

اعتبارسگ ي م گدسي و 

 (ABETفگاوری )

1932 

سازمان غیر 

 دولتي

 6فرايگد اعتبارسگ ي هر 

 شود. ميبار ان ام سال يك

 

 هایاعتبارسگ ي برنامه

 علوم

 کاربردی 

 معيارهاي عمومي :-

 ،اهداف آموزشي برنامه، دانش ويان

مه برنا، ب بود مستمر، نتاي  ياددیری

 ،ام انات، اعضای هیات علمي ،آموزشي

 ایسسهفمايت مؤ

 معيارهاي برنامه-

گد
هل

 

سازمان اعتبارسگ ي 

 هلگد و ف،ندرز
NVAO  

 

ن ادی تحت 

 مال یت دولت

 فرايگد اعتبارسگ ي 

 خودارزيابي،-

  .ارزيابي بیروني -

سال يك  6اعتبارسگ ي هر 

 بار

همه سطوح آموزش 

سطح  عالي از جمله:

ای، سسهؤمبرنامه، 

سیستم و سطح 

  الملليبین

 ،اهداف و مقاصد برنامه-1

 ، برنامه درسي-2 

 خط مشي کارکگان و کارمگدان، -3

 خدمات،-4

 تضمین دروني کیفیت،-5 

 )نتاي  ياددیری( پیامدها-6 
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 معيارها/ استانداردها سطوح ارزشيابي فرايند ارزيابي ساختار نهاد متولي ارزشيابي كشور

ند
گ،

ف
 

 آموزش شورای ارزيابي

 1996 عالي فگ،ند
FINHEEC  

 

توسط وزارت 

آموزش)اما نه به 

از  عگوان ب شي

 (وزارت انه

دارای ساختار 

 غیردولتي

تیم  اعضای.انت اب 1

  ارزيابي

 ارزيابي تیم .آموزش 2

مطالب و مواد بررسي  .3

 موجود 

خود ارزيابي ان ام شده  .4

 در دانشگاه علوم کاربردی

. بحث ای دروه با 5

 کارشگاسان

به  . ارائه دزارش موقت6

  وزارت

 و ارائه دزارش ن ايي .7

  سمیگار

فرايگد اعتبارسگ ي و . 8

 سال ي بار  4هر  ممیزی

 ،سسهؤارزشیابي م-

و  هابرنامه، رشته

 موضوعات

 هاهدايت ارزشیابي-

برای اعتبارسگ ي 

  ی صگعتيهادانشگاه

ارزشیابي و پذيرش  -

 ی فرفه ایهادوره

 هایممیزی سیستم-

تضمین کیفیت 

 مؤسساتدانشگاه ا و 

 علوم کاربردی

فال ظ ور، عدم  در معیارها:چ ار سطح 

 پیشرفته ، در فال پیشرفت، وجود

 معیارها عبارتگد از:

  مؤسسهخط مشي کیفیت  -1
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ترا
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شورای اعتبارسگ ي -

 (1996) کارآموزی

ن اد استرالیايي کیفیت -

 ها م ارت

شورای ملي -

کسب  هایاستاندارد

 ها م ارت

ن اد ثبت ص،فیت و -

مدارك تحصیلي 

  وي توريا

 دولتي و مستقن

اعتبارسگ ي آموزش و 

در ای کارآموزی فرفه

سال ت رار  5استرالیا هر 

 شودمي

دهگددان بت ارائهث-

 کارآموزی

 ؛هاعتبارسگ ي دورها-

و بررسي تحقی  -

دهگددان درمورد ارائه

 هاکارآموزی و دوره

ارزيابي و آموزش، انطباق، مديريت مالي، 

به  مديريت اداری و اسگاد و مدارك،

برابری و خدمات  شگاسي، دسترسي،رسمیت

 هایمشتريان، ص،فیت کارکگان، ارزيابي

های کارآموزی ثبت شده، راهبردهای سازمان

دارك تحصیلي، ياددیری و ارزيابي، صدور م

و بازاريابي مطاب   وتبلیغات هااستفاده از آرم

 ایبا اصول فرفه

ی 
قا
ري
آف

ج
ي
گوب

 

شورای تضمین کیفیت -

آموزش عمومي ت میلي 

 (  2002) و کارآموزی

 

دولتي زير نظر 

 وزارت آموزش

خط  سازیتوسعه و پیاده -

 هایو دستورالعمن هامشي

 ارزيابي 

 سازیمتعادل -

بررسي اسگاد  یاستانداردها

 و مقاالت

 سازیمتعادل -

 داخلي  ارزيابي استانداردهای

های آزمون اداره نظارت بر -

 دهينمره و فرآيگدهای ملي

 استاندارد سازیمتعادل -

 دهينمره

 نتی ه يیدتأ نظارت و -

 نتاي سازی استاندارد-

 

ارزيابي دروني، -

 بیروني و یهابازبیگي

  اعتبارسگ ي

صدور ، هاص،فیت -

برنامه  ودواهیگامه 

  درسي

ارزشیابي و تضمین  -

  کیفیت

 

  طرح توسعه دوره / برنامه -

  آموزشي ارتقای مواد و توسعه -

 آموزش و ياددیری هایو مسئولیت خدمات -

 ياددیرنده فمايت از -

 از جمله دسترسي مسائن مربوط به -

 برابر هایفرصت

 دهای ت ديسیستم ارزيابي و شواهد صحت -

 مربیان و مدرسان، استفاده ازو همچگین  نظر

 مگابع آموزشي

 آموزش و ياددیری زبان -

 سگ ش -

 هاپرداخت و هاهزيگه، امور مالي -

 امور مديريت و اداره -

 بازاريابي -

 پژوهش ارزيابي و-

  تضمین کیفیت هایسازوکار -

  يو اعتبارسگ ی تضمین کیفیتهابازبیگي -
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 معيارها/ استانداردها سطوح ارزشيابي فرايند ارزيابي ساختار نهاد متولي ارزشيابي كشور

ي
عرب

ده 
تح

ت م
ارا
ام

 

کمیسیون اعتبارسگ ي 

( CAAدانشگاهي )

  1999سیس سال أت

 ن ادی دولتي 

ای و ی دورههابررسي -

ای مؤسسهاعتبارسگ ي 

طور هخصوصي ب مؤسسات

 ساالنه 

ی هااعتبارسگ ي برنامه -

دانشگاهي هر پگ  سال يك 

 بار 

 مؤسساتم وزدهي به  -

 آموزش عالي خصوصي 

 اهاعتبارسگ ي برنامه  -

  مؤسساتو 

اص،ح استانداردها و  -

ی موجود برای هارويه

اطمیگان از ن ادها و 

جديد و  هایبرنامه

  قديمي،

و  مؤسساتمطابقت -

با استانداردهای  هابرنامه

المللي تضمین بین

 کیفیت

 موريت و تضمین کیفیتأم-

 دهي، مديريت و رهبریسازمان -

 برنامه آموزش و کارآموزی فگي و فرفه ای -

 و آموزشيای ن فرفهکارکگا -

 فرادیران -

مرکز مگابع ياددیری و ساير مگابع  -

 اط،عاتي

 فیزي ي و فگاوریمالي، مگابع  -

 آش ارسازی عمومي و ي پارچگي -

 مشارکت جامعه -

 

 یهانظام دست آمده از بررسيهباط،عات تحلین و در راستای هدف تحقی  و طب  

کاربردی کشورهای مورد مطالعه و صافب  یهاارزشیابي و تضمین کیفیت در آموزش

 : شدلفه زير بررسي ؤت ربه در اين فوزه، پگ  م

تمامي کشورهای مورد بررسي دارای ن ادها و مراکز متولي  :ارزشیابي ن اد متوليالف( 

 ن ادهای مذکور صورت از سویارزشیابي و تضمین کیفیت بوده و فرايگد اعتبارسگ ي 

 مي دیرد. 

دهای متولي ارزشیابي در کشورهای مورد بررسي از ساختار دولتي و : ن اساختار ب(

اين ن ادها در  ،شودطور که در جدول فوق م،فظه ميهمانغیر دولتي برخوردارند. 

ي امارات متحده عربغیر دولتي و در هلگد، آفريقای جگوبي، استرالیا و  ،آمري ا و فگ،ند

بار مین اعتأی آموزشي که از طري  دولت تهاتگ ا نظام ،در بعضي از کشورها .استدولتي 

 ؤسساتماز کشورها، شوند مورد ارزشیابي و اعتبارسگ ي قرار درفته و در بعضي ديگر مي

 دیرند.مورد ارزشیابي قرار ميهم خصوصي 

ردی ی علوم کاربهاطور مستمر در دانشگاههفرايگد اعتبارسگ ي ب فرايگد ارزيابي:ج( 

ز ی بازديد اهاشامن ارزيابي دروني، ارزيابي بیروني و فعالیتو  ان ام شدهاين کشورها 

ساله و در امارات  6اين فرايگد درکشورهای آمري ا و هلگد دارای چرخه زماني  .استمحن 

. درکشور فگ،ند نیز اين فرايگد ساله است 5متحده عربي و استرالیا دارای چرخه زماني 

  شود.سال ي بار ت رار مي 4هر 
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ای، ی دورههاح ارزشیابي: سطوح ارزشیابي در اين کشورها شامن بررسيسطود(

 . است الملليبینو سطح  هاو دوره هاای ، اعتبارسگ ي برنامهمؤسسهاعتبارسگ ي 

موريت، برنامه درسي و آموزشي و کارآموزی، أاهداف و م ( معیارها/ استانداردها:ه 

ي و مدرسان، ام انات، مشارکت جامعه، ت علمأفرادیران، نتاي  ياددیری، اعضای هی

مگابع فیزي ي و مالي، بازاريابي، پژوهش و خدمات ، و ب بود مستمر تضمین کیفیت

ورد مفرايگد ارزيابي درکشورهای بررسي شده  و استانداردهایمشتريان به عگوان معیارها 

 استفاده قراردرفته اند.

 

 گيري بحث و نتيجه

ايگ ه  عگايت بهشده در کشورهای مذکور و با  ی بررسيهالفهؤبا توجه به م

های چالش باو  بوده در ايران از اهمیت قابن توج ي برخورداری کاربردی هاآموزش

 لذا ،بود، ارتقاء و تضمین کیفیت مواجه استمتگوعي از جمله پاس گويي، ارزشیابي، ب 

تا  بگابراين الزم است ؛طلبدای را ميتوجه و نگاه ويژهآن  یبحث کیفیت و ب بود و ارتقا

 ،ودخبرای ب بود و ارتقای کیفیت  ی کاربردی و م ارتيهادهگده آموزشی ارائههادانشگاه

ارها متگاسب و معی یهالفهمؤ از با استفاده هاو کیفیت آن شده و اعتبارسگ ي ارزشیابي

 هاگاهين دانشساختار اجرايي ااز آن ا که  د.شوالمللي بررسي و استانداردهای ج اني و بین

 فراهم مسئول وبوده  شغن محوری و های کاربردی؛ تقاضا محوریبا توجه به ماهیت دوره

های م تلف اقتصادی، آوردن موجبات تربیت نیروهای مت صص مورد نیاز برای ب ش

های اجرايي برای ترمیم هرم مشارکت دستگاهاست، اجتماعي، صگعتي و فرهگگي بوده 

، ها ي از وظايف م م اين دانشگاهي .هاستهای بارز اين آموزشصشغلي کشور از شاخ

رتقای ا برایها ربط و ارزشیابي فعالیتنظارت بر جريان کار مؤسسات و مراکز آموزشي ذی

که  ،در اين راستا و در ج ت اجرای اهداف و وظايف دانشگاه ت وهاسسطح اين آموزش

ت و تضمین کیفییابي شرزدارد، اأکید ت نظارت مستمر بر فعالیت مراکز آموزشيبر 

راکز ماين کاربردی به مگظور ب بود کیفیت آموزشي و پژوهشي آموزش عالي  مؤسسات

  .اين دانشگاه کمك شاياني کگد بهتواند مي يآموزش
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دهگده ای که ارائهکاربردی و فگي و فرفه-ی علميهاادرچه در ايران دانشگاه

عگوان اولین دام روي رد اعتبارسگ ي و بهيابي دروني را ، ارزهستگدی م ارتي هاآموزش

و نشانگرهای مش صي ان ام  هابراساس عوامن، م،كو  هاب بود کیفیت اين آموزش برای

مگظور نیازمگد تعیین يك چرخه زماني به طور مستمر نبوده وهدهگد، اما اين فرايگد بمي

 با. ستافرايگد اين به دست آمده از اجرای ت رار فرايگد اعتبارسگ ي و استفاده از نتاي  
سگاد با توجه به االمللي در اين زمیگه و نیز بین هایهدیری از سواب  و ت ربب رهتوجه و 

لزوم ارزشیابي و تضمین پگ م توسعه کشور(،  ةو برنام 1404 باالدستي )سگد چشم انداز

ين م م بايستي در لذا ا ؛يابداهمیت خاصي ميی کاربردی هاآموزشدر  کیفیت 

کاربردی -ی علميهای کاربردی مورد توجه خاص قرار دیرد و مسئوالن آموزشهاآموزش

ی موجود در  اين خصوص، اقدامات الزم هاو ضعف هاای برای رفع کاستيو فگي و فرفه

دیری نتاي  آن بايست اجرای ارزيابي و پيهمچگین ن ادی متولي ميرا به عمن آورند. 

 ش سازمان سگ ن هبا وجود آبر ع ده بگیرد.  هارتقا و ب بود کیفیت اين آموزشا برایرا 

؛ اما اجرای موثر استآموزش عالي  مؤسساتآموزش کشور متولي ان ام فرايگد ارزشیابي 

طلبد آموزشي مذکور را مي مؤسساتو  هاهم اری و همف ری دانشگاه ،و مستمر اين امر

ان ام اقدام اساسي  هاب بود و ارتقای اين آموزشکه با هم و دست به دست هم برای 

 .دهگد

 مگاسب از نتاي  استفادة مگظوری کاربردی در ايران نیز بههادانشگاه ،براين اساس

يي های خود را با توجه به نوع آموزشهابايست معیارها، عوامن و م،كمي هاارزشیابي

 و عالي بودن آموزش دولتي يا و . خصوصيکگگددهگد، بازبیگي و بازنگری که ارائه مي

. است ارزيابي بر مؤثر بافتاری یهازمیگه از جمله عالي آموزش در دولت جايگاه

نقش ويژه ای در ساختار  هادولت ،در کشورهای مورد بررسي ،طور که م،فظه شدهمان

 هایآموزش ارزيابي مگظوربه کاربردی بر ع ده دارند. هایآموزش ارزشیابي کیفیت در

 ،هامأموريت با اهداف، آن ا تطاب  و فرايگدها بروندادها، دروندادها، بايستي بهکاربردی 

سپس با استفاده از روي رد و  نموده توجه ،برای تغییر مؤسسه ظرفیت و اندازچشم

 .شود ارزيابي آن ا بیروني و دروني محیطبروندادها، فرايگدها و  دروندادها، مگاسب
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 مطالعهمورد  کشورهای ی کاربردیهاآموزش ارزيابي بر فاکم درون به بررسي توجه با

 يي دربارةهابحثاي اد موجب  ،توان بیان داشت که ارزشیابي و تضمین کیفیتمي

 فراهم کردن مگظور به و شودکیفیت آموزش، پژوهش و عرضه خدمات ت صصي مي

 يابيدست و هااين آموزش پذيریعرصة رقابت به ورود برای الزم بسترهای و شرايط

 به شرحب بود و ارتقای کیفیت آن ا  برای ييهاپیشگ ادات و توصیه آيگدة مطلوب، به

 :شودارائه مي زير

 ؛ی کاربردی در ارزشیابي و تضمین کیفیتهاآموزش بافت و ساختار به توجه-

 در زمیگه ارزشیابي و تضمینی صورت درفته هاشگاسانه به فعالیتنگاهي آسیب -

 ؛های کاربردیآموزشر د کیفیت

ر د رزشیابي و تضمین کیفیتا زمیگهدر  وت ربیات کشورهای پیشر استفاده از -

 ؛ی کاربردیهاآموزش

آموزش کاربردی و آداه سازی آن ا از ضرورت ارزشیابي و  مؤسساتفرهگگ سازی  -

 ؛هاتضمین کیفیت در ب بود و توسعه اين آموزش

با استفاده از فرايگد  کاربردیش آموز مؤسساتشگاسايي استانداردهای  -

ان، نفعان ازجمله دانش وينیازهای ذی کردنبرآورده  مگظوربهارزشیابي و تضمین کیفیت 

 ؛والدين و کارفرمايان

و نشانگرهای ارزيابي متگاسب با نوع و ويژدي خاص  هاانت اب م،ك -

 ؛ی کاربردیهاآموزش

طري  ارزشیابي کیفیت ی کاربردی از هاشگاسايي نقاط ضعف و قوت آموزش -

 هتوسعو ت،ش برای رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت به مگظور  هااين نوع آموزش

 ؛ایفرفه سیستم آموزش و کارآموزی

 یهاآموزش استقرار نظام مگاسب ارزشیابي و تضمین کیفیت :و پیشگ اد کلي

 کاربردی.
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