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 71/71/49تاریخ پذیرش:    71/17/49تاریخ دریافت: 

 چکیده
ها و نشانگرهاي اعتبارسنجي از دیدگاه كنشگران آموزش عالي احصاء عوامل، مالك هدف این پژوهش

هاي دادهانجام شده است. ي اجتماعي رویكرد تفسیرگرایانهاي و با زمینه یهاز نظرپژوهش با استفاده این بود. 

 13ها با صاحبهم .گردآوري گردید برداري و اسنادمصاحبه، مشاهده، یادداشتاز چهار منبع پژوهش حاضر 

انجام شد.  رودررو صورتبهساختمند نظران آموزش عالي از طریق مصاحبه اكتشافي نیمهنفر از صاحب

هاي حاصل از دادهتبدیل پس از برداري و اسناد ادغام شد. هاي حاصل از مشاهده، یادداشتسپس، با داده

 و سپس ري بازكدگذابا استفاده از . ه شدها پرداختبندي دادهبه مقوله ،متني هايیافتهبه  موردنظرابزارهاي 

هاي بومي نظام متناسب با ویژگي عامل 11و مالك  711 نشانگر، 7131 ،گزینشيكدگذاري محوري و 

 داد.نشان  چندبعديو  یچیدهپ يمفهوم را اعتبارسنجينتایج این پژوهش تعیین شدند.  آموزش عالي ایران

 خواهد شد یفیتك آفرینكاركرد مثبت خواهد داشت و منشأ اثرات و تحوالت ارزش يالگو در صورت ینا
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در  ينقش محور یفیتك ازآنجاكه توجه شود. یكسان طوربهابعاد آن  يواحد به تمام یتكل یکكه بسان 

 ین ضرورتبا درك ا یزن يآموزش عال یاناست كه متول يدارد، ضرور عالي آموزش بخشتعاليتحوالت 

ها و نشانگرهاي عوامل، مالكدر پژوهش حاضر  با توجه به اینكه توجه كنند. ازپیشبیش یفیتبه ك

ي آموزش اختصاص یزها و ننظام ارزش ي،فرهنگ ي،اجتماع ي،اقتصاد هايیژگيوبر اساس اعتبارسنجي 

 بر عالوهاست.  استفادهقابل، در سطح خرد و كالن آنحاصل از  نتایجه است، یدگردطراحي  عالي كشور

 در اعتبارسنجي يحوزه مندانعالقهيِ پژوهشگران و پژوهش نیازهاي پاسخگوي تواندمرجع مي عنوانبه این،

 باشد. عالي آموزش

 ایی زمینهنظریهدانشگاه،  ،آموزش عالی اعتبارسنجی، تضمین کیفیت،واژگان کلیدی: 

 مقدمه

بنگابراین،  . (7141، خگواه فراسگت ) "ي با فرهنگ  و شگرایا ارتبگاا دارنگد    الگوهاي ارزشیاب"

نظگام اعتبارسگنجيِ    هگا و نشگانگرهاي  عوامگل، مگالك   بگراي تگدوین و طراحگي   بهترین روش 

و كسگب نظگر    يمشورت خواهاي كشور، و شرایا زمینه دیدگاه ،، محیافرهن  متناسب با

گرایي اجتماعي، اعتبارسنجي دانشگاهي محصول ساخت ازنظر، چراكه .از متخصصان است

 بر ایگن اسگاس،   .هاستآناي مشترك تعامالت اجتماعي همتایان دانشگاهي و تجارب حرفه

 7رگكگه بِگ   طگور همگان . اسگت  به دست آمدهكیفي  روش تحقیق طریق ازپژوهش هاي داده

هگا،  یژگگي و تعگاری،،  یم،مفگاه  معگاني، اشاره بگه  " یفيك پژوهش، ، بیان داشته است(1119)

الگت  ح نیگز  پژوهشهاي آوري دادهروش جمع ."ها داردپدیدهتوصی، نمادها و  ها،استعاره

تركیبگگي  صگگورتبگگههگگا آوري داده(، در تبیگگین جمگگع1111) 1دیلمگگن .تركیبگگي داشگگته اسگگت

كننگدگان بگه روش خاصگي از    شواهدي در دست است كه هریگک از مشگاركت  "گوید،مي

 ."دهندها عالقه نشان ميآوري دادهجمع

مفاهیم كامالً وابسته به فرهن  است. ایران كشوري است با اعتبارسنجي یكي از 

 خود. این امر، لزوم طراحي الگوي اعتبارسنجي متناسب با فردمنحصربهمختصات فرهنگي 

 كند.كشور را مضاع، مي و بافتي ياي، اجتماعي، فرهنگمحیطي، زمینه ي،بوم یاشرا
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2. Dillman 
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 متحدهایاالتشي است. در الگوهاي ارزیابي آموز یناعتبارسنجي یكي از كارآمدتر

 (.1111، 7است )ماتیرو "فرایند بررسي و سنجش كیفیت"آمریكا، اعتبار سنجي مترادف با 

كه  (7111 ي،)پازارگارد "است غیرمتمركز يالگو یكایي،اعتبارسنجي آمر يالگو"

 "است یافتهبسا  اعتبارسنجي نمایندگي و ایالتي دولت مركزي، دولت سطح سه"در

 یانها در جربرنامه یرونيب یزيبه مم در انگلستان، (.7141زاده، پورامین)هاشمي و 

كشور مصر، یک  در (.7141، خواهفراستشود )يداده م یتمؤسسات اهم یابيخودارز

راهنماي ) گیردمورد مقایسه قرار مي تعلیمات عالیههاي وزارت دانشگاه با مالك

در كشور آلمان، " .(7311 ،1راعتبارسنجي و تضمین كیفیت در آموزش عالي مص

 يآباد)فتح "استبه دست آوردن حداقل استانداردها  يبرا ینديفرا عنوانبهي، اعتبارسنج

 (.7147 ي،قهيو قره

توان به بازبیني و از طریق اعتبارسنجي مي ،(7119قورچیان،  )به نقل از 1آدلمن زعمبه

(، اعتبار سنجي را فرایند ارزیابي 1111)ي آن پرداخت. ماتیرو هاسنجش مؤسسات و برنامه

مدیریت " را (، اعتبارسنجي1177) 9نیرادهارداند. ي نظام آموزش عالي ميدروني و بیرون

. كندتعری، مي "هاي مصوب یک مؤسسه یا نظام آموزش عاليو سنجش برنامه دارنظام

فرایندي "اعتبارسنجي، (، نیز 1111) یونسكو نامه اعتبارسنجي و تضمین كیفیتواژه در

اینكه تشخیص دهد یک  منظوربهي، خصوص ي یا( دولتیر)غمؤسسه  آناز طریق كه  است

برخوردار  شدهیینتع یشپها و استانداردهاي از مؤسسه آموزش عالي از حداقل مالك

 المیک ."كندارزیابي مي ي آن مؤسسه راخاص آموزش ياست، كل فعالیت یا یک برنامه

تأكید  حداقل كیفیت و تضمین كیفیت رويعری، اعتبارسنجي (، در ت1117) 1و جنسن

اعتبارسنجي را فرآیند بازنگري بیروني كیفیت در آموزش عالي (، 1117) 3هیوود. دارند

                                                           

1. Materu 

2. THE QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION HANDBOOK FOR 
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طبق گزارش انجمن  داند.ها جهت تضمین كیفیت ميهاي دانشگاهبررسي برنامه منظوربه

 اعتبارسنجي هم اعتبار و هم فرایند است.(، 3117) 7شناسي آمریكاروان

كشور ما نیاز مبرمي به استقرار نظام اعتبارسنجي در آموزش نظر به اهمیت اعتبارسنجي، 

 "خود را دارد فردمنحصربهخصوصیت هاي ایراني، فرهن  و زمینه "، چراكه عالي دارد.

 يبه ارائه الگوها یدبا يهم در بعد نظر ،ينظام دانشگاه"(. بنابراین، 7141، خواهفراست)

 "كند يطراح موردنظرشدن به اهداف  نائل يرا برا ياقدام كند و هم قواعد عمل يفكر

 ویژهبه یندر گذشته حكمت و عرفان مشرق زم یيهاینهچه گنج"، چراكه(. 7134، ي)ملك

اند یگانهدر عمل ب هاآناز  يو پژوهش ينهفته است كه هنوز مؤسسات آموزش عزیز یرانا

اكتشافي  يمصاحبه يهاپژوهش حاضر از روش بر این اساس، در (.7131، یمني)

هاي نظري، اسناد و مدارك، بررسي چارچوب يبررس ي،ساختمند با خبرگان علمنیمه

و  یشروپ يكشورها ياعتبارسنج يهایتسا ي،المللي، متون علمبررسي تجارب ملي و بین

 .ه استاستفاده شد ياعتبارسنج نشانگرهايها و اكتشاف عوامل، مالك ي... برا

 شناسی پژوهشروش

و ر، به دنبال اكتشاف كشو و بافتي هاي فرهنگيویژگياین پژوهش، با در نظر گرفتن 

نظام آموزشي عالي  الگوي اعتبارسنجي متناسب با ها و نشانگرهايعوامل، مالكتوسعه 

ها بوده است. این گروههاي خبرگان علمي ي آماري پژوهش شامل گروهجامعه .بوده است

اساتید آموزش عالي ، ي آموزش عالي كشورنظران برجسته حوزهصاحباند از: عبارت

ي پژوهش اعضاي هیأت علمي مؤسسه، شهید بهشتيو  تهران، عالمه طباطبائي هايدانشگاه

 .راعضاي هیأت علمي سازمان سنجش و آموزش كشوو  ریزي آموزش عاليو برنامه

(، حجم 7149هومن ). گیري هدفمند استفاده شده استدر این تحقیق از روش نمونه

بر این  .كندنفر پیشنهاد مي 3تا  3هاي همگن هگیري هدفمند براي گرونمونه را در نمونه

( 7141، بان )به نقل از محمدپورافراد مطلع یا دروازهنفر از  13پژوهش حاضر، با  اساس، در

 مصاحبه، بودند ، داراي اطالعات مناسب و نسبتاً كافيموردمطالعهي موضوع كه در زمینه

                                                           

1. American Psychological Association 
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 ،به روش گلوله برفيهاي اكتشافي، و برحسب محتویات مصاحبهدر طول تحقیق ". شد

انجام  (.7134، خواهفراست)اقتباس از  "صورت گرفترسانان دیگري نیز اطالع مصاحبه با

شباهت " ها تا زمان، انجام مصاحبهترتیباینبه یافت. ادامه 7اشباع نظري ها تا زمانمصاحبه

و محمدپور اقتباس از )ادامه یافت  "هاآنها به یكدیگر و تكراري شدن داشتن پاسخ

مدارك،  برداري، اسناد وهاي حاصل از مشاهده، یادداشتسپس، با داده .(7131 ،یيرضا

هاي پژوهشي، تجارب رسالهكتب، مجالت، هاي نظري، چارچوب بررسي متون علمي،

هاي كیفي نیز از براي تحلیل دادهها، همانند گردآوري داده. تركیب شد الملليبینملي و 

اي از طریق روش تحلیل ي زمینههاي نظریهتحلیل داده. استفاده شداي روش نظریه زمینه

هاي به تحلیل تطبیقي بخشاین روش، " صورت گرفته است. 1اي ثابت دادهامقایسه

)اقتباس از محمدپور،  "شودها اطالق ميها و تفاوتشباهت برحسبها متفاوت داده

7141.) 

. در یک مقوله گنجانده شد شدهاستخراجي اولیه كدگذاري باز، هر مفهوم در مرحله

هاي مشابه و مشترك از طریق تحلیل ي دوم كدگذاري باز، مفاهیم و مقولهدر مرحله

. در مرحله كدگذاري محوري در جهت تعیین شدها در یكدیگر ادغام اي ثابت دادهمقایسه

سرانجام، با . ها پرداخته شدها، بار دیگر به تحلیل مقایسه ثابت دادهالگوهاي موجود در داده

 .شدند شیها پاالمقوله ينشیگز يرمزگذار

 ی پژوهشهايافته

ي دوم مرحله هايادهنشانگر به دست آمد. د 1111ي اولیه كدگذاري باز، در مرحله

 بندي شدند. در مرحله كدگذاريمالك طبقه 711نشانگر و  7131كدگذاري باز، در قالب 

هاي عمده و تمام مقوله در بخش كدگذاري گزینشي،عامل تعیین شدند.  11 محوري،

بندي هاي شرایطي، تعاملي/فرایندي و پیامدي طبقهاي برحسب ویژگيهاي هستهمقوله

                                                           

1. Theoretical saturation 

2. Constant Comparative Data Analysis 
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هر یک از  شدند.با یكدیگر مرتبا ها مقوله یميپارادادر قالب یک الگوي  ،سپس شدند.

 اند از:به تفكیک عبارت یشاننشانگرهاها و عامل به همراه مالك 11این 

 شدگان آمده است:ها و نشانگرهاي عامل پذیرفته، مالك7در جدول 

 شدگانها و نشانگرهای عامل پذیرفتهمالک .1جدول 
 نشانگرها هامالك

 یليگروه عمده تحص یکبه تفك يآموزش عال شدگانپذیرفتهشدگان دانشگاه از كل یرفتهدرصد پذ گروه تحصیلي

 یليمقطع تحص یکبه تفك يآموزش عال شدگانپذیرفتهشدگان دانشگاه از كل یرفتهدرصد پذ مقطع تحصیلي

 یک جنسیتبه تفك يآموزش عال شدگانپذیرفتهشدگان دانشگاه از كل یرفتهدرصد پذ جنسیت

 رتبه
 یليگروه عمده تحص یکبه تفك شدگانیرفتهاول پذ %11 يآزمون سراسر يرتبه یانگین و میانهم

 یليگروه عمده تحص یکبه تفك شدگانپذیرفتهآخر  %1 يرتبه آزمون سراسرو  یانگینم

 يورود یهسهم یکبه تفك شدهیرفتهپذ یاندانشجو يدرصد یعتوز سهمیه ورودي

 صالحیت
 معدل دیپلم دانشجویان

 نحوه پذیرش دانشجویان

 يو اسناد باالدست ینحسب قوان یاندانشجو یرشپذ يبرا يورود ياستانداردها ینياجرا و بازب یجاد،ا يورود ياستانداردها

 ها و نشانگرهاي عامل دانشجویان آمده است:، مالك1در جدول 

 عامل دانشجویانها و نشانگرهای مالک .2 جدول
 نشانگرها هامالك

 رضایت

 میزان رضایت دانشجویان از دانشگاه و عملكرد آن −

 یادگیري و ...-هيمیزان رضایت دانشجویان از كیفیت تدریس، نحوه ارزشیابي، راهبردهاي یادد −

 در دانشگاهاستاد میزان رضایت دانشجویان از تكریم مقام  −

 اجرایي و تسهیالت موجوددرماني، -ز امكانات رفاهي، بهداشتيمیزان رضایت دانشجویان ا −

 ت علميأمیزان رضایت دانشجویان از نقش تربیتي اعضاي هی −

 ، تجهیزات و منابع آموزشيآموزشيكمکوسایل یان از امكانات آموزشي، پژوهشي، رضایت دانشجو −

 میزان رضایت از تحصیل در رشته تحصیلي خود −

 تحصیل در دانشگاه خودمیزان رضایت از  −

 ي تحصیليمیزان رضایت دانشجویان از خدمات مشاوره −

 میزان رضایت دانشجویان از مدیریت دانشگاه −

 میزان رضایت دانشجویان از منزلت اجتماعي خود −

 رضایت دانشجویان از میزان و نحوه راهنمایي و مشاوره اعضاي هیأت علمي −

 خود در محیا كار عملي ومیزان رضایت از توانایي علمي  −
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پیشرفت 

 تحصیلي

 هاي دانشگاهمیزان موفقیت دانشجویان در آزمون −

 میانگین معدل دانشجویان به تفكیک مقاطع تحصیلي و میانگین نمره امتحانات جامع در سطح دانشگاه −

 ي مربوا به نرخ گذر، افت تحصیلي و ...آمارها وتحلیلتجزیهمناسب بررسي و  وجود سازوكار −

 بازخورد به دانشجویان در خصوص وضعیت تحصیليمشاوره و تدارك و اجراي سازوكار الزم براي ارائه  −

 شده توسا دانشجویان گذراندهنیاز هاي پیشدوره −

 موفقیت

 به مقاطع باالتر به كل دانشجویان داوطلب ادامه تحصیل در مقطع باالتر یافتهراهنسبت دانشجویان  −

 نمونه و برگزیده مسابقات علمي دانشجویي و المپیادهاتعداد دانشجویان  −

 در مراكز آموزش عالي در مقاطع باالتر شدهقبولدانشجویان  درصد −

 تحصیلي نیمسالتوسا هر دانشجو در هر  اخذشدهمیانگین واحدهاي  −

 میزان دانشجویان استعدادهاي درخشان دانشگاه به نسبت كل دانشجویان −

 موفق به اخذ جوایز علمي و فرهنگي به كل دانشجویاننسبت دانشجویان  −

 فرهنگي-هاي علمياز میزان پیشرفت خود در برنامه دانشجویانسنجي -خود −

 ارتقاء پیشرفت تحصیلي نسبتاً مطلوب دانشجویان −

تعامالت 

 دانشجویان

 ارتباا دانشجویان با اعضاي هیأت علمي و مدیر گروه، رئیس دانشكده و رئیس دانشگاه −

 شركت نماینده دانشجویان در جلسات شوراي آموزشي دانشگاه −

 علمي و دانشجویان در خصوص آشنایي با اهداف دانشگاه هیأتبا حضور اعضاي  شدهتشكیلتعداد جلسات  −

 به نسبت كل دانشجویان برنامهفوق هايفعالیت در كنندهشركتدرصد دانشجویان  −

 اجرا و ارزیابي ریزي،مشاركت دانشجویان در برنامه −

 در ارزشیابي استاد كنندهشركتدرصد دانشجویان  −

 ریزي آموزشيشركت دانشجویان در جلسات برنامه −

 برنامهفوقهاي هاي مهارتدر كالس كنندهشركتدرصد دانشجویان  −

 هاي دانشگاههاي آموزشي و سایر برنامهحضور دانشجویان در برنامه −

 اعضاي هیأت علمي هاي پژوهشيطرحهاي تدریس و در فعالیت میزان مشاركت دانشجویان −

توزیع و 

 تركیب

 ساله 19-73نسبت دانشجویان دوره كارشناسي دانشگاه به جمعیت گروه سني دانشجویان  −

 نسبت دانشجویان به اساتید و اعضاي هیأت علمي −

 نرخ رشد جمعیت دانشجویي دانشگاه −

 كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتريي متوسا سني براي شروع دوره −

 وضعیت تأهل −

 هاي تحصیلي به كل دانشجویانهاي تحصیلي، رشتهي تحصیلي، دورههاي عمدهنسبت دانشجویان به تفكیک گروه −

 تعداد دانشجویان دانشگاه و تراكم نسبي جمعیت دانشجویي −

 هاي عمده تحصیليمختل، تحصیلي در گروهمتوسا سني دانشجویان به تفكیک جنسیت و مقاطع  −

 توزیع جغرافیایي دانشجویان و درصد دانشجویان بومي از كل دانشجویان دانشگاه −

 به تفكیک مقطع و رشته تحصیلي شدهپذیرفتهنسبت جنسي دانشجویان  −

 مقاطع تحصیلي(تناسب دانشجویان در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري )هرم جمعیت دانشجویي در  −
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 نرخ ماندگاري
 میانگین سنوات تحصیلي دانشجویان در مقاطع مختل، تحصیلي −

 طول تحصیل ناپیوسته −

 افت تحصیلي

 درصد دانشجویان مشروطي به تفكیک مقطع و گروه عمده تحصیلي از كل دانشجویان −

 محرومیت از كل دانشجویاندرصد دانشجویان محروم از تحصیل به تفكیک مقطع، گروه عمده تحصیلي و علت  −

 نیمسالمیانگین تعداد واحدهاي درسي مردودي دانشجویان برحسب رشته و مقطع تحصیلي در هر  −

 یا تغییر رشته داده انصرافي كردهتحصیلترك  نسبت دانشجویان غیبت كننده از كالس در طول دوره، −

 اشتغال

 دانشجویان در خارج از دانشگاه اشتغالعدم  −

 هاي عمده تحصیليدانشجویان داراي كار دانشجویي به تعداد كل دانشجویان به تفكیک جنسیت در گروهنسبت  −

 هفته درمیانگین ساعات اشتغال به كار دانشجویي  −

 مطالعهنرخ 
 ي دانشجویان در روزمتوسا زمان مطالعه −

 هادانشجویان در سایر كالس غیرضروريمیزان ساعت حضور  −

هاي فعالیت

 -علمي

 پژوهشي

 پژوهشي هايفعالیتها و تعداد دانشجویان مشغول در طرح −

 تعداد مقاالت علمي دانشجویان −

 هاي علميمیزان شركت دانشجویان در انجمن −

 (در كتابخانهمیزان استفاده دانشجویان از منابع كتابخانه )عضویت  −

 تعداد مقاالت علمي مشترك دانشجویان با اعضاي هیأت علمي −

 هاي عملي مربوا به دروسمیزان زمان پرداختن به فعالیت −

 انگیزش
 ي دانشجویان به ادامه تحصیلانگیزهمیزان عالقه و  −

 بازار كاري تحصیلي و عالقه و آگاهي دانشجویان به رشته −

 ها و نشانگرهاي عامل هیأت علمي آمده است:، مالك1در جدول 

 هیأت علمیها و نشانگرهای عامل مالک .3جدول 
 نشانگرها هامالك

توزیع و 

 تركیب

 تحصیلي مقاطعي و مرتبه علم یکو به تفك وقتتمام يعلم یأته ياعضا یان بهدانشجو نسبت −

 استاد يبا مرتبه علم يعلم یأته ياعضا یان بهنسبت دانشجو −

 یاردانش يبا مرتبه علم يعلم یأته يبه اعضا یاننسبت دانشجو −

 استادیار يبا مرتبه علم يعلم یأته يبه اعضا یاننسبت دانشجو −

 يمرب يبا مرتبه علم يعلم یأته يبه اعضا یاننسبت دانشجو −

 علميي مرتبه كار اعضاي هیأت علمي دري سابقه −

 تحصیلي و مقاطع تحصیليگروه عمده  یکبه تفك يمرتبه علم برحسب يعلم یأته ياعضانسبت  −

 در سال يعلم یأته ياز كل اعضا یداالستخدامجد يعلم یأته ياعضا درصد −

 در سال يعلم یأته يبازنشسته از كل اعضا يعلم یأته يدرصد اعضا −

 يعلم یأته يزن از كل اعضا يعلم یأته يدرصد اعضا −
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 یمگاني پ يعلمگ  یأته ياز كل اعضا یشيآزما يبه رسم یمانياز پ یافته یتوضع یلتبد يعلم یأته يدرصد اعضا −

 در سال

 يمرتبه علم یکبه تفك يعلم یأته يسن اعضا یانگینم −

 و مدعو وقتپارهبه  وقتتمامنسبت اعضاي هیأت علمي  −

 يعلم یأته يبه مرتبه باالتر در سال از كل اعضا ارتقاءیافته يعلم یأته ياعضا نسبت −

 یاندر سال از كل مرب یاريبه مرتبه استاد ارتقاءیافته یاندرصد مرب −

 یاراندر سال از كل استاد یاريبه مرتبه دانش ارتقاءیافته یاراندرصد استاد −

 یاراندر سال از كل دانش يبه مرتبه استاد ارتقاءیافته یاراندرصد دانش −

 وقتتمامي علم یأته يبه كل اعضا یيسمت اجرا يدارا يعلم یأته ينسبت اعضا −

 هیأت علمي ياعضاعلمي مرتبه  −

 هیأت علمي يمدرك تحصیلي اعضا −

 هیأت علمي متخصص در هر رشته به دانشجویان ينرخ اعضا −

 يعلم یأته ياعضا آموختگيمعدل دانش −

 ...میزان استفاده و استقبال دانشگاه از اعضاي هیأت علمي مدعو برتر و −

 وضعیت استخدامي اعضاي هیأت علمي −

 )ارتقاي اعضاي هیأت علمي در زمان مقرر به رتبه علمي باالتر( اعضاي هیأت علمي و ترفیع ارتقاء −

 كیفیت

 یسمورد تدر يبا ماده درس يعلم یأته ياعضا یليمطابقت رشته تحص −

 يعلم یأته ياز اعضا یانارزشیابي دانشجو ينمره یانگینم −

 اعضاي هیأت علمي متخصص و داراي كیفیت تدریس باال وسیلهبههاي آموزشي هدایت و آموزش دوره −

 علميهیئتآثار علمي و بار آموزشي اعضاي  −

 هاآنت علمي و سازوكار براي جبران نقایص ي هیأنحوه ارزشیابي اعضا −

 هاي جدید علمي رشته تخصصي و ...آشنایي اعضاي هیأت علمي با یافته −

 جایگاه، روش و محتواي آموزشي ازنظرمناسب براي دستیابي به اهداف آموزشي برنامه درسي  آموزش بر اساس −

 و اصالح آنبرنامه درسي  سازوكار براي ارزشیابي −

 در سال شدهارائهي هاعلمي و بازآموزيهیأت  اي اعضايهيسخنران −

 هاآن تخصص باتناسب واحدهاي تدریس شده اعضاي هیأت علمي  −

 هاي مصوببه سرفصل هیأت علمياعضاي توجه  −

 سال هاي گذرانده شده اعضاي هیأت علمي درمتوسا تعداد كارگاه −

 آموزش پروژه یا فعالیت مرتبا باانجام  −

 هاي آموزشي اعضاي هیأت علميتوانمندي −

فعالیت 

 پژوهشي

 هرسالدر داخل و خارج از دانشگاه توسا اعضاي هیأت علمي در  پژوهشي به پایان رسیده يهاطرحسرانه تعداد  −

 توسا اعضاي هیأت علمي رساله كارشناسي ارشد یا دكتريتعداد راهنمایي، مشاوره و داوري  −

 هیأت علمي يها با تخصص اعضانامهتناسب عناوین پایان −

 و اعالم آننامه توسا استاد اختصاص زمان مشخص براي مشاوره و راهنمایي پایان −



 

11     

 

 49، زمستان 6سال دوم، شماره  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 هاي تحقیقاتيشركت اعضاي هیأت علمي در پروژه −

 يعلم یأته ياعضا يانفراد يهایتآثار و فعال −

 در سال يعلم یأته يتوسا اعضا شدهكسب يعلم یزتعداد جوا −

 در سال الملليبین و يداخل يپژوهش-يدر مجالت علم يعلم یأته ياعضا منتشرشدهنسبت مقاالت  −

 در سال يو خارج يداخل يعلم ینارهايها و سمدر كنفرانس شدهارائهنسبت مقاالت  −

 يعلم یأته يسرانه تألی،، ترجمه، بررسي و نقد كتاب، تصحیح و تجدید كتاب توسا اعضا −

 خاص( يهارشته)براي توسا اعضاي هیأت علمي  مرتبا با رشته علمي ثبت ابداع و اختراع −

 هیأت علمي يسرانه فرصت مطالعاتي اعضا −

 هیأت علمي ياعضا وسیلهبه برگزارشدههاي علمي نرخ همایش −

 پژوهشي داخلي و خارجي-مجالت علمي یههیأت تحریراعضاي هیأت علمي در  نرخ عضویت −

 يعلم یأته يتوسا اعضا هاي علمي داخل یا خارج كشور با ارائه مقالهشركت در همایش −

 يعلم یأته يتوسا اعضا خارج كشور بدون ارائه مقالههاي علمي داخل یا شركت در همایش −

 سرانه تعداد داوري مقاالت توسا اعضاي هیأت علمي −

 پژوهشي توسا اعضاي هیأت علمي-ارائه گزارش علمي −

 هاهاي اجرایي و علمي سمینارها و كنفرانسدر هیأتي علم یأته يعضویت اعضا −

 هاي علمي داخلي و خارجيدر انجمني علم یأته يمیزان عضویت اعضا −

 هاي ممتحنه و ارزشیابيدر هیأتي علم یأته يمیزان عضویت اعضا −

 داخل و خارج از دانشگاهدر شوراهاي  يعلم یأته يمیزان عضویت اعضا −

 هايیتفعال

 يآموزش

 یليتحص نیمسالدر هر  يعلم یأتعملي( توسا هر عضو ه و)نظري  شده یستدر يدرس يواحدها یانگینم −

 در هفتهي علم یأته يتوسا اعضا رفع اشكال دانشجویانو ساعات مشاوره  یانگینم −

 در دفتر كار شدهاعالمهاي امكان دسترسي دانشجویان به اساتید در زمان −

 در دانشگاه يعلم یأته ياعضا يساعات حضور هفتگ یانگینم −

 در شگده ارائگه واحگدهاي   بگه تعگداد كگل    دانشگگاه  نسبت تعداد واحدهاي تدریس شده هر عضو هیگأت علمگي در   −

 دانشگاه

هگاي  در سگایر گگروه   شگده ارائهواحدهاي  نسبت تعداد واحدهاي تدریس شده هر عضو هیأت علمي به تعداد كل −

 دانشگاه

 يعلم یأته ياعضاي توسا تنوع دروس تدریس شده تخصص −

 يعلم یأته ياعضاتوسا  راهنمایي سمینار دانشجویي −

 يعلم یأته ياعضاو كارگاه توسا  آزمایشگاه اندازيراه −

 تعامالت

 )از طریق سمینار و كارگاه آموزشي ...(. ت علميأچگونگي تبادل تجربه میان اعضاي هی −

 هیأت علمي يچگونگي تبادل تجربه میان اعضا −

هگاي  سگایر گگروه  بگا  ... ي و یگ پژوهشگي، اجرا ، هاي آموزشياعضاي هیأت علمي در فعالیت موارد همكاري تعداد −

 دانشگاه
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هگاي  بگا سگایر سگازمان    ...ي و یپژوهشي، اجرا، هاي آموزشياعضاي هیأت علمي در فعالیت موارد همكاري تعداد −

 رباذي

هگاي  گگروه بگا سگایر    ...ي و یگ پژوهشگي، اجرا ، هاي آموزشياعضاي هیأت علمي در فعالیتموارد همكاري  تعداد −

 همسان

 هیأت علمي يو پژوهشي مشترك با سایر اعضاهاي آموزشي وجود فعالیت −

 هاي كشوردانشگاه هیأت علمي سایر يوجود فعالیت آموزشي و پژوهشي مشترك با اعضا −

 از كشورهیأت علمي مراكز علمي خارج  يوجود فعالیت آموزشي و پژوهشي مشترك با اعضا −

 دانشگاهبا مسئوالن ارتباا اعضاي هیأت علمي  میزان −

 يهایتفعال

برون 

 يدانشگاه

دانشگكده و   يهگا گگروه  یربگا سگا   هگا نامگه پایگان  یيدر مشاوره و راهنمگا  همكاري كنندهي علم یأته يتعداد اعضا −

 دانشگاه

 رباذي يهاو سازمان هادانشگاه، هادانشكده یردروس با سا يدر ارائه همكاري كننده يعلم یأته يتعداد اعضا −

 هاآنو تخصص  دانشگاه با رسالت و اهداف ي هیأت علمياعضا برون دانشگاهي يهایتفعال یيسوهم یزانم −

 هاو انجمن رباذي يهاسازمان يادر جلسات مشاوره كنندهشركتي هیأت علمي تعداد اعضا −

 يعلم یأته ياعضا يهمكار یقاز طر رباذي يهاتوسا دستگاه شدهجذباعتبار  میزان −

 ياخدمات مشاوره منظوربهها ها و انجمنسازمان یرجلسات سا ر د هیأت علميي اعضا شركتساعات میزان  −

 يتخصص يهایتفعالجهت پرداختن به ها ا و سازمانهدستگاه یردر سا ي هیأت علمياعضاحضور  ساعات میزان −

 رضایت

 از دانشگاه يعلم یأته ياعضا یترضا یزانم −

 رفاهي و خدماتمیزان رضایت اعضاي هیأت علمي از امكانات  −

 یتو جنس يمرتبه علم یکدانشگاه به تفك یریتاز مد يعلم یأته ياعضا یترضا یزانم −

 یتو جنس يمرتبه علم یکبه تفك يعلم یأته ياعضا يشغل یترضا یزانم −

 موجود ياز امكانات آموزش يعلم یأته ياعضا یترضا یزانم −

 مقام معلم در دانشگاه یماز تكر يعلم یأته ياعضا یترضا یزانم −

 خود ياجتماع از منزلت يعلم یأته ياعضا یترضا یزانم −

 يهیأت علمي از منابع آموزش يمیزان رضایت اعضا −

خود در داخگل و خگارج از    يارائه و انتشار آثار علم يموجود برا یالتاز تسه يعلم یأته ياعضا یترضا یزانم −

 كشور

 مشاركت

 هاي آموزشيدانشگاه و گروه اهداف یندر تدو اعضاي هیأت علميمشاركت  −

 (تقویم آموزشي گروهتنظیم )ریزي درسي و آموزشي مشاركت اعضاي هیأت علمي در برنامه −

 دروس سرفصلهاي آموزشي و میزان مشاركت اعضاي هیأت علمي در تنظیم برنامه −

 هیأت علمي ياي اعضاحرفه يتوسعههاي مشاركت اعضاي هیأت علمي در دوره −

 شيوهاي پژهمشاركت اعضاي هیأت علمي در پروژه −

 اهداف دانشگاه در تدوینعلمي  یأتهتعداد جلسات اعضاي  −

مدیریت 

 كالس

 و اداره كالس يقدرت رهبر −

 یابياز نحوه ارزش دانشجویانارائه طرح درس و آگاه كردن  −
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 49، زمستان 6سال دوم، شماره  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 ها و نشانگرهاي عامل رئیس دانشگاه آمده است:، مالك9در جدول 

 ها و نشانگرهای عامل رئیس دانشگاهمالک .4جدول 

 نشانگرها هامالك

رضایت از 

 رئیس

 هاي رئیس دانشگاهها و فعالیتمیزان رضایت اعضاي هیأت علمي از برنامه −

 هاي رئیس دانشگاهها و فعالیتبرنامه میزان رضایت دانشجویان از −

هاي ویژگي

 فردي

 مرتبه علمي و سابقه آموزشي رئیس دانشگاه −

 ي تحصیلي رئیس دانشگاهرشته −

 فعالیت پژوهشي رئیس دانشگاه −

 سه از نفر از اعضاي هیأت علمي توسا عامالن دانشگاهي و معرفي به وزیر و انتصاب یک نفر از سوي وي انتخاب −

 وضعیت استخدامي رئیس دانشگاه −

 سابقه مدیریت رئیس دانشگاه −

 هاي آموزشي و مطالعه درباره مدیریت توسا رئیس دانشگاهشركت رئیس دانشگاه در دوره −

 ها توسا رئیس دانشگاهنامهاطالع از قوانین و آئین −

 يو تسلا بر مطلب درس یانقدرت ب −

 يمطالب درس یمقدرت انتقال و تفه −

 در كالس موقعبهها و حضور داشتن نظم در برنامه −

 يدر دانشجو جهت مسائل علم یاقتحرك و اشت یجادتوان ا −

 استاد با دانشجو ينحوه برخورد اجتماع −

 دانشجو ياستقبال از امور مشاوره و رفع مشكالت علم −

 و ... ید، اسالپروژكتوریر ویدئو موجود نظ آموزشيكمک یلنحوه استفاده از وسا −

 شدهارائه ی،بودن تكال يو كاف یدمف −

 جامعه یازدروس با توجه به ن يبر جوانب عمل یدكأت −

 ياوراق امتحان ینيو امكان بازب موقعبه یحتصح −

 يبودن منابع و مطالب درس يو كاف یدمف −

 در حداكثر استفاده از وقت كالس يمناسب و سع يبندزمان −

 هر كالس یاندر پا شدهارائهاز مطالب ي بندجمع −

 يآموزش يهاو منظم در برنامه موقعبهحضور  −

 دانشجو یابحضوروغتوجه به  −

 يعمل يها و كارهاتسلا بر انجام مهارت −

 دانشجو يوظائ، عمل یحانجام صح نظارت بر −

 مناسب با دانشجو يارتباا عاطف يبرقرار −

 یاندر دانشجو یزهانگ یجاداستفاده از مشاركت فعال و ا −
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 توانایي رئیس دانشگاه در پیگیري و حل مشكالت دانشگاه −

 رئیس دانشگاه هاي علميویژگي −

 طول مدت مدیریت رئیس دانشگاه −

 هاي مطلوبهاي رئیس دانشگاه با ویژگيتناسب ویژگي −

تعامالت و 

 ارتباطات

 در سالمیزان تعامل رئیس دانشگاه با دانشجویان و تعداد جلسات عمومي رئیس دانشگاه با دانشجویان  −

 علمي و كاركنانتعداد جلسات رسمي مدیریت به تفكیک با اعضاي هیأت  −

 نسبت ساعات حضور رئیس و معاونان در دانشگاه جهت امور مدیریتي به كل ساعات حضور در هفته −

 رئیس دانشگاه و تماس او با مسئوالن سازمانيبرونهاي فعالیت −

 عملكرد

 دانشگاهي نظام و پیامد( كیفیت برونداد، فرایند، درونداد) مختل، هايجنبهآشكار كردن  −

  دانشگاهدانشگاهي و نظارت بر انجام مستمر ارزیابي دروني نظام  كیفیت به بهبود بخشیدن −

 اقدام مساعد جهت بهبودي امور دانشگاه منظوربهگرایي عمل −

 ت علميأي دروس اعضاي هیهاي مربوا به ارائهنامهنظارت بر رعایت آئین −

 كلیه قوانین و مقرراتنظارت كامل رئیس دانشگاه در خصوص اجراي  −

 و كامل اعضاي هیأت علمي و كاركنان موقعبهنظارت بر برقراري نظم و هماهنگي در دانشگاه براي حضور  −

 نظارت بر تشكیل منظم جلسات شوراهاي آموزشي دانشگاه −

 نظارت بر تدوین شرح وظای، براي اعضاي هیأت علمي −

 هادانشكدههاي دریافت گزارش عملكرد از فعالیت −

 نظارت بر سیستم مدیریت اطالعات و سیستم الكترونیكي و سایبري دانشگاه −

 هاي تحصیليها و رشتهدانشجویان بین دانشگاه وانتقالنقلبرقراري امكان  −

 كاهش آن منظوربهبر طوالني شدن سنوات تحصیلي دانشجویان  تأثیرگذاربررسي عوامل  −

 تحصیلي و انصراف از تحصیل دانشجویانتالش در جهت كاهش افت  −

 ایجاد امكان معرفي مشخصات رشته تحصیلي به دانشجویان جدیدالورود −

 ي تحصیليبررسي عالقه دانشجویان به رشته −

 رباذيهاي وجود سازوكاري مدون براي بازدید سالیانه دانشجویان از سازمان −

 دانشجوهاي انتخاب و پذیرش داشتن برنامه و سیاست −

 درك رهبري استراتژیک از سوي رئیس دانشگاه −

 مشاركت

 جویي

 ها و بهبود نسبي آنها و كنفرانساعمال نظرات دانشجویان در زمینه كیفیت كالس −

 هاآنسازي شرایا الزم جهت افزایش تعامل دانشجویان با اعضاي هیأت علمي و مشاركت فراهم −

 دانشجویان نظرات ازهاي مشترك اعضاي هیأت علمي و دانشجویان براي استفاده برگزاري نشست −

 هاي مختل، آموزشي و پژوهشي و ایجاد انگیزهجلب مشاركت اعضاي هیأت علمي و دانشجویان در فعالیت −

 آموزشيریزي و ارزشیابي ي مدون جهت مشاركت اعضاي هیأت علمي و دانشجویان در برنامهدارا بودن برنامه −

 نفعان در سرنوشت دانشگاهجلب مشاركت و همكاري فعال جامعه دانشگاهي و درگیر نمودن ذي −
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 49، زمستان 6سال دوم، شماره  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 ها آمده است:ها و نشانگرهاي عامل اهداف و رسالت، مالك1در جدول 

 هاها و نشانگرهای عامل اهداف و رسالتمالک .5جدول 
 نشانگرها هامالك

اهداف و 

هاي رسالت

 آموزشي

 يآموزش يمدون در حوزه يهااهداف و رسالت، یتمأموري بیانیه وجود −

 يآموزش يهابه اهداف و رسالت يعلم یأته ياعضا يتوجه ضمن −

 هاي آموزشي بر اساس چه، كي، كجا، چه كسي و براي چه كسيفعالیتپذیر مشخص و اندازهتعری،  −

اهداف و 

هاي رسالت

 پژوهشي

 هاي پژوهشي دانشگاهدر خصوص فعالیت مدون يهاو رسالت اهداف، مأموریتي وجود بیانیه −

 پژوهش يدانشگاه براو دقیق مشخص  يهاو برنامه مشيخاوجود  −

 يپژوهش يهابه اهداف و رسالت يعلم یأته ياعضا يتوجه ضمن −

اهداف و 

 هاي عرضهرسالت

 خدمات تخصصي

 یقمشخص و دق طوربهدانشگاه ي مدون در حوزه خدمات تخصص يهاوجود اهداف و رسالت −

 يخدمات تخصص يهابه اهداف و رسالت يعلم یأته ياعضا يتوجه ضمن −

 در خصوص موقعیت دانشگاه در بافت علمي و اجتماعي مأموریتي وجود بیانیه −

تدوین اهداف و 

 رسالت

 دانشگاهمدون در مدت بلندمدت و كوتاههاي عیني و رسالت اهداف، مأموریتي وجود بیانیه −

 )دانش، مهارت و نگرش( يبندو طبقه نویسي هدفقواعد  یترعا −

 هااهداف و رسالت روزرسانيبهي و بازنگر −

 عملكردي براي هر یک از كاركردهاهاي بر اساس اولویت و تعیین هدف تعیین كاركرد و وظای، دانشگاه −

 براي دانشگاه یا استانياي ، منطقه، مليالملليبینو تعری، رسالت  جامعه قبال دردانشگاه  مسئولیت −

 استراتژیکریزي تنظیم اهداف بر اساس رویكرد برنامه −

 هاي دانشگاه و واحدهاي تحت پوششمشخص بودن فرایند اعمال تغییرات ضروري در اهداف و رسالت −

 شدهتدوینجامعیت و صراحت رسالت و اهداف  −

 دانشگاه نتایج و پیامدهاي مورد انتظاربیان  −

 هاي تحصیلي دانشگاهتهیه راهنماي آموزش براي هر یک از مقاطع و رشته −

 آموختگاناز دانش انتظار موردهاي ها و صالحیتتصریح قابلیت −

 هاي آموزشي مبتني بر اهداف و رسالتوجود نظام مدون براي پایش برنامه −

 تناسب اهداف

 دانشگاه موردنظر يهابا هدف یيدانشجو یتجمع یازهاينتناسب  −

 دانشگاه یکاستراتژ يو برنامه یتمأمورتناسب محتواي برنامه آموزشي با اهداف،  −

 هاي دانشگاه با اهدافها و فعالیتتناسب برنامه −

 هاي توسعه كشوربرنامهو جامعه ، با نیازهاي فرد دانشگاه تناسب اهداف −

 اهداف با رسالت با توجه به شرایامتناسب بودن  −

 برنامه یابيارزش ، منابع وو رسالت با رسالت، اهدافهاي دانشگاه ها و فعالیتبرنامه ،هاانطباق دوره −

تحقق اهداف و 

 هارسالت

 هاي دانشگاهو هر یک از هدفرسالت  ،مأموریتمیزان تحقق  −

 هاهدفها در فرایند تدوین هدفتحقق جهت  دانشگاهدر دسترس  توجه به امكانات −

 و واحدهاي تحت پوشش دانشگاهوجود سازوكار مشخص براي بررسي سنجش میزان تحقق اهداف  −
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 هاي ادواري مبني بر میزان دستیابي به اهدافوجود گزارش −

 و اصالح اهداف تجدیدنظرهاي مستند از میزان پیشرفت و یا وجود گزارش −

 در اساسنامه شدهتعری،انطباق اهداف دانشگاه با اهداف  −

 بخشي به عوامل و منابع در اختیار در راستاي تحقق مأموریت و اهداف خودافزایي و انسجامسازي، همیكپارچه −

 دانشگاهمدت و بلندمدت اهداف كوتاه ياجرا يفراساختار مناسب برا وجود −

 عامل ساختار سازماني آمده است:ها و نشانگرهاي ، مالك3در جدول 

 ها و نشانگرهای عامل ساختار سازمانیمالک .6جدول 
 نشانگرها هامالك

قوانین و 

 مقررات

 ...هاي داخلي و قوانین و نامههاي درسي مصوب، آئین، پژوهشي، برنامهاداريرعایت و اجراي ضوابا آموزشي،  −

 اجراي آننامه داخلي دانشگاه و كفایت و وجود آئین −

 مدیران و معاوناني انتصاب نامهوجود آیین −

 ي امور جاري، آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصيدانشگاه درباره هاينامهبخشو  هانامهآئینوجود  −

 هاي پژوهشيو طرحنامه ي دروس، نحوه نگارش پایانها و ضوابا مدون در دانشگاه برانامهوجود آیین −

 احترام و التزام به اجراي قانونتضمین  −

 هاي دانشگاهمیزان سازگاري قوانین و مقررات آموزشي با شرایا عمومي و واقعیت −

 هادستورالعملمیزان تطابق امور اجرایي آموزش با قوانین و مقررات و  −

 مشورتي آنان ازنظراستفاده بیشتر  منظوربههاي مربوا به استاد راهنما و مشاور نامهتجدیدنظر در آئین −

 ي انجام پژوهش توسا اعضاي هیأت علميهاي پژوهشي و نحوهنامه در خصوص صالحیتتدوین آیین −

 علمي باالتر مراتببههایي براي تشویق اعضاي هیأت علمي براي ارتقاء تهیه و تدارك الزامات و مشوق −

 آموزش و پژوهش و مشاوره با دانشجویانتدوین برنامه مشخص ساعات حضور اعضاي هیأت علمي در حوزه  −

 ها و ضوابا موجودنامهرعایت و پایبندي اعضاي هیأت علمي و كاركنان به آئین −

 ، مصاحبه خروجي و...(تجدیدنظرها، برخورداري دانشگاه از سازوكار مناسب انفصال منابع انساني )روش −

 هاي نظام آموزش عاليدانشجویان متناسب با ویژگيفراهم نمودن سازوكارهاي مناسب براي اداره رفتار  −

 مدیریت سیستم

 اطالعاتي

 ورودي عنوانبهسازي سیستم اطالعاتي دانشگاه جهت استفاده از خروجي هر بخش یكپارچه −

 شناخت منابع اطالعاتي ارزشمند سازمان و اهمیت دادن به دانش تلویحي −

 مند و مستمر اطالعاتو تدوین نظام دهيسازمانآوري، تدارك و اجراي تمهیدات الزم براي جمع −

 اطالعات و تدوین و ارائه گزارش عملكرد وتحلیلتجزیهبرخورداري دانشگاه از سازوكار مناسب براي  −

 هادانشگاهي بر اطالعات و داده تدارك و اجراي تمهیدات الزم براي مبتني ساختن تصمیمات −

تحلیگل مسگتمر سگوابق    كگردن و   روزبگه تشكیل بانگک اطالعگاتي و برخگورداري از سگازوكار مناسگب بگراي ثبگت،         −

 دانشجویان

 برخورداري دانشگاه از نظام مناسب ارتباطات داخلي جهت انتقال اخبار و تبادل اطالعات −

 ها و سایر مراكز مرتبات با وزاتخانهها، ثبت سوابق مكاتباها و دستورالعملمكانیزم بایگاني اسناد، ثبت بخشنامه −

 صحت اطالعات −
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 49، زمستان 6سال دوم، شماره  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

سیستم نظارت 

 و ارزیابي

 تعیین وظای، رئیس دانشگاه و ارزیابي عملكرد ایجاد سازوكاري مشخص در خصوص −

 مداوم صورتبهنظارت كامل بر شرایا پیشرفت دانشگاه، ارزیابي كارآمدي و اثربخشي سیستم دانشگاه  −

 هایي براي نظارت بر مهارت تدریس و كیفیت علمي اعضاي هیأت علميتنظیم و اجراي روش −

 بررسي موقعیت گذشته و موقعیت فعلي دانشگاه −

 آن سازيپیادههاي سالیانه دانشگاه و انتخاب نوع سیستم ممیزي، ارزیابي و مستندسازي مناسب و ارزیابي فعالیت −

 هیأت علمي درباره عملكرد رئیس دانشگاه وجود فرآیند بررسي نظرسنجي از دانشجویان و اعضاي −

 وجود فرآیند بررسي و انعكاس انتقادات دانشجویان و اعضاي هیأت علمي نسبت به رئیس دانشگاه −

 هاي تحت پوشش )واحدهاي اقماري و ...( خودنظارت مستمر دانشگاه بر فعالیت −

 صالحجهت پاسخگویي به سطوح ذيوجود ساختار سازماني براي نظارت و ارزیابي مستمر عملكرد در  −

 براي جلب مشاركت فعال كلیه واحدهاي دانشگاه ارزیابي و نظارتتدوین و اجراي سازوكار  −

 ریزيو برنامه گذاريسیاستدر ها اده از یافتهاستف ودفعات ارزیابي از وضعیت آموزشي، پژوهشي و امور دانشگاه  −

 ها و مسائل آموزشيتشكیل منظم كالسنظارت دانشگاه بر نحوه ارائه دروس و  −

 مدیریت و

ریزي برنامه

 استراتژیک

 ايوجود برنامه در دانشگاه براي توسعه منابع انساني، ساختار و منابع سرمایه −

 ...هاي آموزشي و مدت و بلندمدت در خصوص توسعه فعالیتمدت یا میانهاي كوتاهتدوین برنامه −

 هاي منطبق بر هر برنامهسازي انجام فعالیتراهبردي و نهادینهسازي براي مدیریت ظرفیت −

 ، اجرا و ارائه خدمات در كلیه سطوح مدیریتيگیريتصمیمها و فرایندهاي بهبود روش −

 ریزي براي ارتقاء كیفیت عملكرد دانشگاه و ارزیابي مستمر آنبرنامه −

 آموختگانریزي با استفاده از بازخورد دانشبازنگري در برنامه −

 هاي هزینهها و نحوهها، هزینهبنديوجود برنامه مشخص جهت بودجه −

 رئیس دانشگاه از سويها و تهدیدهاي دانشگاه بررسي نقاا قوت، ضع،، فرصت −

 هاآنها و سازوكار براي بازنگري ها براي دستیابي به اهداف و رسالتها و برنامهفعالیت −

 هاآنجلب همكاري اعضاي هیأت علمي و برگزاري جلسات با و برنامه مشخص براي توسعه اعضاي هیأت علمي  −

، اجگرا و ارزشگیابي( در سگطوح مختلگ، )خگرد و      دهگي سازمانریزي، برخورداري دانشگاه از نظام مدیریتي )برنامه −

 كالن(

 و اداره امور مؤثر و كارآمد دهيسازمان نظام ازبرخورداري دانشگاه  −

 هاي الزم براي جلب مشاركت فعال با هدف ارتقاء و بهبود اثربخشي مدیریتاستفاده از سازوكار و رویه −

 هاي مربوطه خصوصاً یادگیرياستفاده از مشاركت دانشجویان در جهت ارتقاء و بهبود كیفیت مدیریت در حوزه −

 ...برخورداري دانشگاه از سازوكار الزم براي ایجاد تعلق و تعهد سازماني مجموعه خود به مأموریت، اهداف و  −

 هاي جامعریزي راهبردي و تدوین برنامهبرخورداري دانشگاه از سازوكار مناسب براي برنامه −

 عملیاتي متناسب با وظای،هاي برخورداري دانشگاه از سازوكار مناسب براي تدوین و اجراي برنامه −

 هاي راهبردي و عملیاتيمناسب در جهت اجراي اثربخش برنامه از سازوكاربرخورداري دانشگاه  −

 هاي تخصصي مربوا به دانشگاهمدت در جهت جذب اعضاي هیأت علمي در رشتهتدوین و اجراي برنامه میان −

 ریزي مشخص جهت سنجش دانشجویانوجود برنامه −

 هاآنهاي آموزشي و استفاده بیشتر از منابع موجود براي رفع هاي گروهها و نارسایيكاستي شناسایي −
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 نیازسنجي پژوهشي بر اساسهاي پژوهشي تدوین برنامه مدون در زمینه پژوهش و تعیین اولویت −

 هاپیشنهادنظام 
 ها و نهادهاوزارتخانه هاي مختل، كاري بهدر حوزه تحقیقات و زمینه شدهارائهتعداد پیشنهادهاي  −

 استقرار نظام پذیرش و بررسي پیشنهادها و كاربست پیشنهادها در سطوح مختل، و فرایند پرداخت پاداش و تشویق −

تعامالت 

 دانشگاه

 سازي مشاركت واقعي در تمام سطوح عملكردي دانشگاهتشویق و نهادینه −

 برنامه مشخص براي ارتباطات خارج از دانشگاه −

 هاآموختهسازوكار مشخص براي ارتباا با دانش −

 رباذيهاي كشور و جهان و سازمان هايدانشگاهتعامل دانشگاه با سایر  −

 هاي علميهاي دانشگاهي در قالب كنگرهنامه براي ارتباا با سایر متخصصان رشتهتدوین آیین −

تشكیالت 

 سازماني

 (رؤیتقابلو  شدهتعری، صورتبهمعین )شرح وظای، شغلي هر فرد  مراتبسلسلهوجود شرح شغل و  −

 تدوین شرح وظای، براي مدیران واحدهاي دانشگاه −

 هاي دانشگاهتناسب و همخواني ساختار سازماني با حجم فعالیت −

 شغل كاركنان دانشگاه وتحلیلتجزیهبررسي و  −

 نرخ كارمند به دانشجو و عضو هیأت علمي −

 تحصیالت كاركنان ادارينرخ  −

 سازمانيفرهن 

 ترویج اعتماد و همكاري از سطوح باالیي دانشگاه به سطوح پاییني −

 هاآنو تمركز روي  سازمانيفرهن بر  تأثیرگذارهاي شناسایي و تعری، شاخص −

 تغییر دیدگاه افراد و ایجاد یک هویت جمعي و تشویق كار تیمي −

 مطلوب جوسازمانيو حفظ فرهن  و برخورداري دانشگاه از سازوكار مناسب جهت ایجاد  −

مهندسي  باز

 فرایندها

 اصالح تشكیالت −

 تمركززدایي −

 گريغیردولتي و كاهش تصديها به بخش سپاري توأم با نظارت، واگذاري وظای، و فعالیتبرون −

 پسادكتريهاي براي دوره ينامهآیینوجود  −

 ي استادي و دانشیاريافزایش سن بازنشستگي براي اعضاي هیأت علمي با مرتبه −

 ي تحصیل مربیان واجدالشرایاایجاد تسهیالت الزم براي ادامه −

 دهي تسهیالت رفاهي و كمک معیشتي كاركنانتأسیس صندوق رفاه دانشگاهیان و سامان −

 جامع تحول اداري و... برنامهاندازي اتوماسیون اداري، ها از طریق راهها و روشاصالح سیستم −

 هاي نوینیگاني مبتني بر فناوريبرخورداري دانشگاه از سازوكار مناسب با −

 و تغییر مدیران گرایي و برخورداري دانشگاه از سازوكار مناسب براي انتخاب، انتصاباستقرار نظام شایسته −

 هاي كاريمناسب براي احصاء، مستندسازي، اصالح و بهبود فرایندها و روشبرخورداري دانشگاه از سازوكار  −

 برخورداري دانشگاه از نظام مناسب ارائه، بررسي و پاسخگویي به شكایات رسمي دانشجویان −

 شدهانجامهاي مناسب ثبت، بازیابي و دسترسي به نتایج پژوهش بانک اطالعات وجود نظام −

 و تنبیه كاركنان و اعضاي هیأت علمي برنامه مشخص براي تشویق −

 با مسئولیت توأممند و تشویق تفویض اختیارات قاعده −

 و ...هاي جدید تدریس ي روشاعضاي هیأت علمي درباره نظرتبادل منظوربه آموزشي هايبرگزاري كارگاه −
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 49، زمستان 6سال دوم، شماره  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 توسعه دانشگاه

 تجهیزات(روند توسعه منابع كالبدي دانشگاه )فضاي فیزیكي و امكانات و  −

 روند توسعه اعضاي هیأت علمي در دانشگاه −

 (موردنیازروند توسعه تعداد اعضاي هیأت علمي )اقدام به جذب هیأت علمي براي دروس  −

 به مرتبه باالتر( ارتقاءیافتهروند تبدیل وضعیت اعضاي هیأت علمي )اساتید  −

 گروهاي آموزشي موردنیازتدوین برنامه توسعه نیروي انساني متخصص  −

 هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهتدوین برنامه مدون براي توسعه فعالیت −

 روند توسعه منابع فیزیكي، امكانات و تجهیزات −

 ي آموزشهاي اطالعاتي و توسعهراهها و شاهرساني، زیرساختهاي اطالعایجاد شبكه −

 دانشگاه آموزشيكمکدهي فضاهاي آموزشي و مطالعه و سامان −

 هاسازي ساختمانمطالعه و اجراي مقاوم −

 ي فضاهاي ورزشي دانشگاهتوسعه −

 ساخت و تكمیل مسجد و فضاهاي فرهنگي دانشگاه −

 ها و واحدهاي پژوهشيها، كارگاهي آزمایشگاهي تحقیقات و تجهیز شبكهتوسعه −

 بندي ساالنههاي پژوهشي در بودجهاولویت دادن به فعالیت −

 وجود زیرساخت مناسب براي حمایت از پژوهش −

 وجود راهكار آشكار براي پرداختن به پژوهش −

 ها و نشانگرهاي عامل سیماي دانشگاه آمده است:، مالك1در جدول 

 ها و نشانگرهای عامل سیمای دانشگاهمالک .7جدول 
 نشانگرها هامالك

فضاي 

 آموزشي

 دانشجو 711به ازاي هر  تعداد كالس درس و فضاي آموزشي دانشگاه −

 (ویه و...تهوضعیت ظاهري، سیستم گرمایش و سرمایش، نور،  ازنظرها و فضاهاي آموزشي )كیفیت كالس −

 هر دانشجو يسرانه فضاي آموزشي )كالس درس(، آزمایشگاهي و كارگاهي )مترمربع( به ازا −

 كفایت فضاي آموزشي و مساحت فضاي مفید آموزشي بر اساس شاخص سرانه فضا، به تعداد نفر دوره و تنوع −

 هر دانشجو ازايهاي تحصیلي به هاي مناسب با رشتهها و آزمایشگاهسرانه كارگاه −

 ها نسبت به تعداد دانشجویانمساحت كالس −

 ها با تعداد دانشجویانتناسب اندازه كالس −

 فضاي آموزش كالس، آزمایشگاه و...رضایت از  −

فضاي 

 فیزیكي

 موقعیت جغرافیایي دانشگاه و مناسب بودن آن −

 نوع كاربري ساختمان دانشگاه −

 نوع مالكیت ساختمان دانشگاه −

 نسبت فضا به جمعیت دانشگاه −

 تناسب فضاي اداري با تعداد كاركنان )نسبت فضاي كادر اداري به كل فضاي دانشگاه( −
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 ساختمان مركزي وجود −

 نسبت فضاي اعضاي هیأت علمي به كل فضاي دانشگاه −

 هر عضو هیأت علمي ازايسرانه فضاي اداري به  −

 وقتتمامهاي( اعضاي هیأت علمي به كل اعضاي هیأت علمي نسبت تعداد دفاتر )اتاق −

 وقتتمامنسبت مساحت كل دفاتر مخصوص اعضاي هیأت علمي به تعداد اعضاي هیأت علمي  −

 وجود اتاق مجزا براي مدیران گروه −

 (شدهارائه سندعمر ساختمان )بر اساس  −

 نفر یک سرویس( 11هاي بهداشتي )به ازاي هر رعایت نظافت و مناسب بودن تعداد سرویس −

 (شدهارائهرعایت ایمني و استحكام ساختمان )بر اساس سند  −

 دانشگاهمناسب بودن فضاي فیزیكي جهت انجام امور ستادي  −

 هایي جهت تشكیل جلسات و شوراهاوجود اتاق −

 ها و محوطه عموميوجود تابلوهاي راهنما براي ساختمان −

 هاي بلندتر از چهار طبقهوجود آسانسور در ساختمان −

 هاي مختل، ساختمانامكان دسترسي آسان معلولین به قسمت −

 وجود فضاي مناسب براي انتظار مراجعین )در واحدهایي كه تعداد مراجعین زیاد است( −

 مناسب بودن نور، تهویه، حرارت و برودت ساختمان −

نمادهاي 

 دانشگاه

 وضعیت تابلو و سر در دانشگاه −

 هاي اداريوضعیت سربرگ نامه −

 فضاي مذهبي

 هاها و ساختمانوجود نمازخانه در دانشكده −

 مسجد مركزي وجود −

 ها به كل كاركنان، اعضاي هیأت علمي و دانشجویان به تفكیکنسبت مساحت نمازخانه −

-فضاي زیست

 محیطي

 دانشگاه نسبت به كل فضاي دانشگاهو امكانات مرتبا در درصد فضاي سبز محیا  −

 درصد رضایت دانشجویان از بهداشت محیا دانشگاه −

 طبیعي دانشگاهدرصد رضایت دانشجویان از منظر  −

فضاي 

 فرهنگي

 و استخر سرپوشیده، سالن ورزشي تئاترآمفيوجود  −

 سرانه فضاهاي فرهنگي و هنري دانشگاه −

مدیریت 

فضاهاي 

 دانشگاهي

 هاي آموزشي از فضاهاي آموزشي و ادارياستفاده بهینه گروه −

علمگي و برگگزاري جلسگات مختلگ،     استفاده بهینه از فضاهاي دانشگاه با توجه بگه میگزان حضگور اعضگاي هیگأت       −

 دانشگاه

 روزشبانهفراهم بودن امكان استفاده از فضاي دانشگاه در  −

 اختصاص فضاي مطالعه و فعالیت آموزشي انفرادي و گروهي در دانشگاه −

 اختصاص امكانات و فضاي پژوهشي در دانشگاه −

 هاي عمده تحصیليهاي درس در دانشگاه به تفكیک گروهاز كالس برداريبهرهنرخ  −

 وجود سالن امتحانات −
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 49، زمستان 6سال دوم، شماره  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 با فضا و امكانات مناسب فضاي سمینار براي دانشجویان در نظر گرفتن سالن كنفرانس و اجتماعات، −

 هاقرار گرفتن اتاق مسئول آموزش در محل تشكیل كالس −

 منابع كالبدي

 روند توسعه منابع كالبدي دانشگاه −

 ي استراتژیکامكان رسیدن به اهداف مطابق با برنامه وجود ابزارهاي مادي براي افزایش −

 مدتطوالنيبراي  هاآنوجود منابع كافي براي رسیدن به اهداف با توجه به تدارك  −

 تناسب منابع كالبدي و منابع انساني با رشد تعداد دانشجویان −

 تأمین منابع مادي و كالبدي براي اعتبارسنجي −

 امور زیربنایي دانشگاهگذاري در میزان سرمایه −

 هماهنگي رشد جمعیت دانشجویي با اعضاي هیأت علمي −

 هماهنگي رشد جمعیت دانشجویي با فضاي آموزشي −

 هاي اداري )زیراكس، چاپگر و...( به تعداد دانشجویان در دانشگاهنسبت تعداد رایانه و دستگاه −

 (، سواري و خودروهاي سنگینبوسمینيتعداد خودروهاي در تملک به تفكیک عمومي )اتوبوس و  −

 هاي ستاديوجود خا تلفن مستقل براي كلیه اتاق −

 متناسب كردن امكانات و تجهیزات دانشگاه با نیازهاي اعضاي هیأت علمي و دانشجویان −

 هاي پژوهشي اعضاي هیأت علميسازي تسهیالت و امكانات الزم جهت تقویت فعالیتفراهم −

 شدگان با امكانات و ظرفیت كالبدي دانشگاهپذیرفتهتناسب تعداد  −

 وجود مسئول واحد تكثیر −

 عمل صحافي انجام تهیه كپي رنگي، قابلیت وجود دستگاه زیراكس، دستگاه كپي، −

 هاي مختل، دانشگاهوجود وسایل و لوازم بخش −

 وجود كارشناس بهداشت محیا در دانشگاه −

 عامل بودجه آمده است: ها و نشانگرهاي، مالك3در جدول 

 ها و نشانگرهای عامل بودجهمالک .8جدول 
 نشانگرها هامالك

مدیریت 

 مالي

 اختصاص منابع براي انجام فرایند اعتبارسنجي −

 ، ارزیابي و...(كرد هزینهبندي، مدیریت ریزي و بودجهبرخورداري دانشگاه از نظام مناسب مدیریت مالي )برنامه −

 سازوكار ممیزي مالي دانشگاه در جهت بهبود و ارتقاء، ایجاد شفافیت و پاسخگویي الزماستقرار و اجراي  −

 (و... يیهاي اجرادستگاه جذب منابع مالي خارج از دانشگاه )شامل منابع مالي پژوهشيامكان تأمین نیازهاي مالي و  میزان −

 موجود گذاريسرمایههاي استفاده از فرصت −

 آن كرد هزینهیین هزینه و بودجه دانشگاه و تع يمشخص برا يوجود سازوكارها −

امكانات 

 يمال

 موردنیازبراي تأمین امكانات و تجهیزات  دانشگاه كفایت بودجه −

 وجود منابع مالي متعدد −

 سود ازمیزان سرمایه حاصل  −
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 هاي تجاري دانشگاهمیزان قدرت كسب سود، درآمدزایي و ظرفیت −

 اي دانشگاههاي سرمایهاعتبارات تملک دارایي یزانم −

 ياینهاعتبارات هز یزانم −

 كل اعتبارات پژوهشي یزانم −

 هاي مالياعتبارات تملک دارایي یزانم −

 اعتبارات درآمدهاي اختصاصي دانشگاه یزانم −

 نسبت اعتبارت دانشگاه به تولید ناخالص داخلي −

 عمومي دولت يهعمومي دولت به كل بودج يهنسبت اعتبارت دانشگاه از محل بودج −

 به دانشگاه یافتهاختصاصمنابع مالي  −

 نسبت اعتبارت دانشگاه به امور اجتماعي و فرهنگي −

 نسبت اعتبارت دانشگاه به فصل آموزش −

 میزان سرانه دانشجویي دانشگاه −

 میزان سرانه پژوهشي −

بیني پیش

وضعیت 

 مالي

 بیني بحران ماليپیش بیني وضعیت مالي یاپیش −

 متغیرههایي نظیر تحلیل تمایزي چند استفاده از مدل −

 هایي نظیر تحلیل الجیتاستفاده از مدل −

 هایي نظیر تحلیل پروبیتاستفاده از مدل −

 هاي عصبيهایي نظیر تحلیل شبكهاستفاده از مدل −

 هاي خبرههایي نظیر سیستماستفاده از مدل −

تركیب و 

توزیع 

 سرمایه

 هانسبت سرمایه در گردش به كل دارایي −

 هانسبت وجه نقد به كل دارایي −

 هانسبت بازده دارایي −

 هاهاي جاري به كل دارایينسبت بدهي −

 هانسبت بدهي به كل دارایي −

 نسبت بدهي به سرمایه −

 نسبت سرمایه در گردش به كل بدهي −

حقوق و 

 مزایا

 یکو كاركنان به تفك يعلم یأته يبه اعضا يكل پرداخت یانگینم −

 وقتتمام يعلم یأته یايبه كل حقوق و مزا يعلم یأته ياعضا یسالتدرنسبت پرداخت حق −

 يو خدمات يآموزش ياز محل قراردادها يعلم یأته ياعضا یافتيدر یانگینم −

 یقاتيتحق ياز محل قراردادها يعلم یأته ياعضا یافتيدر یانگینم −

 آنان یافتيو...( به كل در یي)كارآ يوقتتمامبابت طرح  يعلم یأته يبه اعضا يپرداختنسبت  −

هاي هزینه

و  جاري

 رفاهي

 يجزوه، كتاب و مجالت علمیک انتشارات به اعتبارات كل دانشگاه به تفك يصرف شده برا ینۀنسبت هز −

 دانشگاه يبه كل اعتبارات جار برنامهفوقو  ي، پژوهشيآموزش ي،ادار یکپرداخت اجاره ساختمان به تفك ینهنسبت هز −

 و كاركنان از كل اعتبارات دانشگاه يعلم یأته يامور رفاه درصد اعتبارات صرف شده در −
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جذب 

 اعتبارات

 یکدانشگاه به تفك يبه كل اعتبارات جار يو خدمات ي، پژوهشيآموزش ياختصاص ينسبت درآمدها −

 از كل اعتبارات دانشگاه یاندانشجو یۀدرصد درآمد حاصل از شهر −

 يدر جذب اعتبارات عمران یریتنحوه عملكرد مد −

 ياختصاص يدر كسب درآمدها یریتنحوه عملكرد مد −

 يمردم يهادر جذب كمک یریتنحوه عملكرد مد −

اعتبارات 

 پژوهشي

 يو اختصاص يدولت یکبه تفك يعلم یأته ياعضا یقاتياعتبارات تحق ۀسران −

 از كل اعتبارات دانشگاه یقاتياعتبارات تحق درصد −

 يارشد و دكتر يكارشناس یکبه تفك یليتكم یالتتحص یاندانشجو یقاتيتحق ۀسران −

 يپژوهش هايیتفعال يآن برا یریتو مد يو خارج يبودجه از منابع داخل ینمناسب تأم یندهايو فرا هایاستوجود س −

 اعتبارات پژوهشي یصو نحوه تخص یندو فرا يبودجه پژوهش يمال ریزيبرنامه يسازوكار الزم برا يتدارك و اجرا −

اعتبارات 

 آموزشي

 درصد اعتبارات صرف شده در آموزش از كل اعتبارات دانشگاه −

 هاها و رشتههاي آموزشي به تفكیک دانشجو، دورهسرانه هزینه −

اعتبارات 

 دانشجویي

 یليتحص ۀعمد يهامقطع و گروه یکدانشجو به تفك ۀسران ینۀهز −

 یليعمده تحص يهارشته، مقطع و گروه یکهر دانشجو به تفك يبرا یليتحص شدهتمام ینۀهز −

 از كل اعتبارات دانشگاه یيدرصد اعتبارات صرف شده در امور دانشجو −

 (…، بهداشت ویهتغذ ي)برا يدولت يي یارانهدانشجوئ ۀسران −

اعتبارات 

 فرهنگي

 برنامهفوقو  ياجتماع ي،هنر ي،فرهنگ هايیتبه فعال یافتهتخصیصاعتبار  یيدانشجو ۀسران −

 ياختصاصگ  یگد از عوا یاندانشگجو  يو اجتمگاع  يهنگر  ي،فرهنگگ  هگاي یگت فعال خصگوص  درصرف شده  يهاینهدرصد هز −

 دانشگاه

 كرد هزینه

 اعتبارات

 (یزاتو تجه یلو وسا يمواد مصرف ي،پرسنل يهاسرفصلدانشگاه )در  یقاتياعتبارات تحق ینهو هز یصتخص يچگونگ −

 ياختصاص يكردن درآمدها ینههزیریت در نحوه عملكرد مد −

 …ومسافرت، حمل  ي،پژوهش ي،آموزش ي،پرسنل ي،ادار يهاینهدر هز یيجودر خصوص صرفه یریتنحوه عملكرد مد −

 ينمودن اعتبارات جار ینهدر هز یریتنحوه عملكرد مد −

 اسناد مالي

 دانشگاه وجود اسناد بودجه سالیانه −

 دستي و ماشیني صورتبهمالي  اسنادثبتنحوه  −

 هاي ماليها و صورتوجود ترازنامه −

 هاآنپرداخت عوارض و كسورات قانوني و ثبت و نگهداري سوابق  −
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 ها و نشانگرهاي عامل منابع یادگیري آمده است:، مالك4در جدول 

 یادگیریها و نشانگرهای عامل منابع مالک .9جدول 
 نشانگرها هامالك

كتابخانه و 

سیستم 

ات اطالع

 دانش

 ياخدمات كتابخانه یفیتكو  كتابخانه یتوضع −

 مركزي و مركز اسناد يهكتابخانوجود كتابخانه، وجود  −

 ي دانشگاهكتب تخصص ینتعداد عناو −

 وسعت كتابخانه −

 تعداد كتب مرجع در كتابخانه −

 كتابخانهتعداد اشتراك مجالت علمي در  −

 جدید بودن منابع كتابخانه −

 میزان دسترسي دانشجویان به كتابخانه −

 وجود مسئول كتابخانه و تعداد كتابدار −

 هاكتابخانه يفضا یيسرانه دانشجو −

 تناسب فضاهاي كتابخانه و سالن مطالعه آن با تعداد دانشجویان −

 هیأت علمي يدانشجویان و اعضا كتابخانه با نیازهايتناسب كتب و مجالت علمي داخلي و خارجي موجود در  −

 هاكتاب یستماتیکس يبندطبقه −

 اي در كتابخانههاي رایانهاستفاده از سیستم مجهز بودن و −

 ارتباا با انتشارات معتبر −

 يو داخل يوجود مجالت خارج −

 در كتابخانهوجود مسئول كامپیوتر  −

 ینترنت در كتابخانهارتباا با ا −

 روزيشبانه طوربهاي هاي رایانهاستفاده از سیستم −

 (تایپ و تكثیر) ارائه امكانات پشتیباني كتابخانه −

 هاي دانشگاهكتابخانههاي موجود در به كتاب علميهیئتدسترسي اعضاي  −

 هاي دانشگاهدرصد پوشش كتابخانه −

 ايبودن خدمات رایانه روزبهمیزان  −

 ايافزاري خدمات رایانهبودن سخت روزبهمیزان  −

 داري از كامپیوترها توسا كارشناسانكیفیت نگه −

 ( سایت كامپیوترييرسانخدماتساعات كار ) −

 رساني كاركنان سایت در رفع مشكالتنحوه كمک −

 هاآموزش براي استفاده از كامپیوترها و برنامه −

 سرعت و كیفیت دسترسي به اینترنت −

 یازموردنافزارهاي تخصصي بودن نرمدر دسترس  −
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 تعداد رایانه و فضاي مناسب ازنظرسایت كامپیوتر  −

 سهولت استفاده از امكانات سایت و هدایت دانشجویان −

 تنوع مجالت در رشته تخصصي −

 ها در رشته تخصصيتنوع كتاب −

 كاركنان كتابخانه به دانشجویان دادنیاري −

 مطالعه و غیره(امكانات مطالعه )میز  −

 رساني الكترونیک كتابخانهخدمات اطالع −

 ( كتابخانهيرسانخدمتساعات كار ) −

 محیا كتابخانه )سكوت، سیستم گرمایش، نظافت و آراستگي محیا مطالعه( −

 كتابخانه وسیلهبهعرضه خدمات مورد انتظار  −

 توانمندي كاركنان در عرضه خدمات −

 دانشجو 711 دانشگاه به ازاي هرتعداد كتاب در كتابخانه  −

 تجهیز كتابخانه به مجالت و كتب جدید −

 كتابخانه از منابع یريگبهرهآشنا كردن دانشجویان با نحوه صحیح  −

 ها و نشریات تخصصيعضویت دانشگاه در فصلنامه −

 دسترسي به كتابدار −

 هیأت علمي و دانشجویان اي با نیازهاي اعضايتناسب امكانات و خدمات رایانه −

 ايمیزان استفاده اعضاي هیأت علمي و دانشجویان از امكانات و خدمات رایانه −

 تناسب فضاي سایت كامپیوتري با تعداد دانشجویان −

 هیأت علمي يامكان استفاده از كامپیوتر براي اعضا −

 امكان استفاده از كامپیوتر براي دانشجویان −

 هاي اطالعاتيفراگیران به پایگاهمیزان دستیابي  −

 يو آموزش يامور پژوهش ياطالعات برا يدانشگاه از نظام مناسب ارائه خدمات فناور يبرخوردار −

 هاي اطالعاتيدسترسي به پایگاه −

ها و كارگاه

 هاآزمایشگاه

 ú، مزرعه ویشگاهآزما، هاكارگاه يفضا یيسرانه دانشجو −

 یليگروه عمده تحص یکدر دانشگاه به تفكو مزارع آموزشي  هاكارگاه ،هایشگاهاز آزما يبردارنرخ بهره −

 استفاده بهینه دانشجویان از آزمایشگاه و كارگاه منظوربهحضور مسئول یا كارشناس  −

 استاندارد بودن سیستم فاضالب آزمایشگاه −

 استاندارد بودن سیستم دفع زباله و فاضالب آزمایشگاه و كارگاه −

 هاي تحصیلي دانشگاهوجود فضاي آزمایشگاه متناسب با رشته −

 ها و آزمایشگاه با دروس عمليتناسب امكانات كارگاه −

 آزمایشگاهي یلوسا موقعبهداري سازوكار تجهیز، تعمیر و نگه −

 وضعیت و امكانات آزمایشگاه −

 يو بصر يوجود مسئول واحد سمع −
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منابع 

و  يآموزش

 يپژوهش

 یادگیريوجود مركز  −

 هاي آموزشي، دستگاه كپي و...وجود اورهد، اوپک، ویدئو، ضبا و پخش، تلویزیون، امكانات تهیه اسالید، فیلم −

 آموزشيكمکوسایل  موقعبهسازي فراهم −

 وجود مركز یادگیري در دانشگاه −

 آموزشي با نیازهاي اعضاي هیأت علمي یلوساتناسب  −

 بودن وسایل آموزشي اعضاي هیأت علمي روزبه −

 آموزشي یلوساوجود برنامه مدون براي استفاده از  −

 امكانات دانشگاه براي انتشار نتایج پژوهشي −

 متناسب با محتواي درس آموزشيكمکهیأت علمي از وسایل اعضاي استفاده مطلوب  −

 آموزشيكمکو تجهیزات  یلوسادسترسي به  −

 دانشگاهبودن وسایل آموزشي  روزبه −

 آوري اطالعات و ارتباطات در تدریسمیزان استفاده از فن −

 آوري اطالعات و ارتباطات در تدریسمیزان رضایت دانشجویان در استفاده از فن −

 آموزشي يافزارهاو نرماستفاده از امكانات اینترنت، كامپیوتر  −

 شده براي حضور فعال دانشجو در كتابخانه(بندي)برنامه زمان از كتابخانهاستفاده  −

 هاآن یفیتو ك یتو نظارت بر كم يو پژوهش يمنابع آموزشین تأم يدانشگاه از سازوكار مناسب برا يبرخوردار −

 ها و به تفكیک داخلي و خارجيپژوهشي موجود در دانشگاه به تعداد رشته-نسبت تعداد عناوین مجالت علمي −

مختلگ،( بگه كگل     يهگا زبگان )بگه   دانشگگاه  يهگا موجگود در كتابخانگه   يپژوهشگ  يمجالت علم یننسبت تعداد عناو −

 یاندانشجو

 دانشگاه يهاموجود در كتابخانه يها، اسناد و مدارك علمنامهیانها، پاتعداد گزارش −

 دانشگاه يهاموجود در كتابخانه یميو اسناد قد يخط يهاتعداد نسخه −

 كل یراژو ت ینعناو یکبه تفك یانموجود به تعداد كل دانشجو پژوهشي-يعلم يهایهنسبت تعداد نشر −

 در فرایند تدریس آموزشيكمکبراي ارتقاء كیفیت استفاده از فناوري اطالعات و وسایل ریزي برنامه −

 تحصیالت تكمیلي با تعداد اعضاي هیأت علمي شدهیرفتهپذتناسب دانشجویان  −

 و تناسب آن با نیازها يآموزشكمکوجود مواد و تجهیزات الزم براي تدریس، وسایل  −

 وجود تجهیزات آزمایشگاهي مؤثر در آموزش −

 تعداد و تنوع ازلحاظكفایت تجهیزات و امكانات آموزشي  −

 با امكانات و تجهیزات آموزشي شدگانپذیرفتهتناسب تعداد  −

 دانشجو 711 موجود به ازاي هر آموزشيكمکتعداد انواع وسایل  −

 موجود در دانشگاه يو آموزش يتخصص يافزارهاتعداد نرم −

 ...و يكارگاه یزات آزمایشگاهي،ها و تجه، دستگاهيادار یلاز وسا يبرداربهره یزانم −
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 ها و نشانگرهاي عامل فناوري آمده است:، مالك71در جدول 

 فناوریها و نشانگرهای عامل مالک .11جدول 
 نشانگرها هامالك

 نگرش به فناوري اطالعات

 ی، از طریق فناوري اطالعاتدر انجام وظا یعتسراعتقاد رئیس دانشگاه به  −

 از طریق فناوري اطالعات كار یفیتبهبود كاعتقاد رئیس دانشگاه به  −

 از طریق فناوري اطالعات كاردر  يوربهره یشافزااعتقاد رئیس دانشگاه به  −

 ي از طریق فناوري اطالعاتآموزش يهابه هدف یابيدست یزانم یشافزااعتقاد رئیس دانشگاه به  −

 ی، از طریق فناوري اطالعاتو سهولت در انجام وظا يآسانبهاعتقاد رئیس دانشگاه  −

 و اقسام فناوري اطالعات بودن استفاده از انواع یدمفاعتقاد رئیس دانشگاه به  −

 ی،انجام وظا ياطالعات برا يآورفناعتقاد رئیس دانشگاه به  −

 با فناوري اطالعاتكار كردن  يچگونگ یادگیريآسان بودن اعتقاد رئیس دانشگاه به  −

 از فناوري اطالعات در دانشگاه خوب بودن استفاده −

 فناوري اطالعات در دانشگاه عاقالنه بودن استفاده از −

 فناوري اطالعات در دانشگاه بودن استفاده از يداشتندوست −

 فناوري اطالعات در دانشگاه بودن استفاده از خوشایند −

 فناوري اطالعات در دانشگاه بودن استفاده از سودمند −

مهارت استفاده از فناوري 

 اطالعات

 دانشگاه یازموردنموارد  يدر تمام فناوري اطالعاتراحت بودن استفاده از  −

 فناوري اطالعاتكار با  يبودن چگونگ فهمقابلواضح و  −

 يشغل یازهايبه ن یيگوپاسخ يینهدر زم پذیري فناوري اطالعاتانعطاف −

 فناوري اطالعاتآسان بودن كسب مهارت در استفاده از  −

 هاي دانشگاهفعالیت انجام ياطالعات برا يوراآسان بودن استفاده از انواع گوناگون فن −

 يورنااستفاده از ف دانش

 اطالعات

 ی،انجام وظا ياطالعات برا يورابه استفاده از انواع فن یمتصم −

 مداوم صورتبهاطالعات  يورابه استفاده از انواع فن یمتصم −

 دانشگاهاطالعات موجود در  يورابه استفاده از انواع فن یمتصم −

 اطالعات يورناف كاربرد

 یندهاطالعات در آ يورابه استفاده از انواع فن یمتصم −

 اطالعات يورافناز  استفاده يفراوان −

 اطالعات يورافناز روزانه  ياستفاده زمانمدت −

 وضعیت مركز رایانه دانشگاه −

 اطالعات يورنااستفاده از ف

 رساني كامپیوتريتجهیزات اطالع −

 ي دانشگاههایانهتعداد را −

 اینترنتمند از كامپیوتر و درصد دانشجویان بهره −

 دانشجو 711 تعداد كامپیوتر موجود در دانشگاه به ازاي هر −

 هاي مجازيتسهیل دسترسي همگان به دانشگاه از طریق آموزش −
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 استاد و دانشجو در سال یکبه تفك يرساناطالع هايیگاهمتوسا ساعات استفاده از خدمات پا −

 ياطالعات يهایگاهاز خدمات پا یانمتوسا ساعات استفاده دانشجو −

 دانشگاه در سال ینترنتساعات استفاده هر دانشجو از شبكه ا یانگینم −

 دانشگاه ینترنتعرض باند اتصال به شبكه ا یيسرانه دانشجو −

 در دانشگاه هاي اطالعاتيوجود پایگاه −

 اساتیدهاي اینترنتي براي دانشجویان و سایت توسعه امكانات كامپیوتري و تسهیل دسترسي به −

 اياستفاده اعضاي هیأت علمي و دانشجویان از امكانات و خدمات رایانه −

 رسانيهاي اطالعدسترسي به اینترنت و شبكه −

 ها به نسبت تعداد اعضاي هیأت علميتعداد رایانه −

 ها در دانشگاه نسبت به تعداد دانشجویانتعداد رایانه −

 یاددهي آمده است:-یاددهيها و نشانگرهاي عامل فرایند ، مالك77در جدول 

 یاددهی-ها و نشانگرهای عامل فرایند یاددهیمالک .11جدول 
 نشانگرها هامالك

ها و روش

الگوهاي 

 تدریس

 توسا اعضاي هیأت علمي منظم و شدهیزيربرنامه میزان استفاده از طرح درس و تدریس −

 یسهاي متنوع تدرروش از يعلم یأتاعضاي ه یي و استفادهآشنا یزانمو  یسدر تدر يو نوآور یتخالق −

 يعلم یأته ياعضا ي( با دانش تخصصي)پداگوژ یتو ترب یمدانش تعل یقتلف −

 یسو موضوعات مورد تدر بندي تكالی، درسيحجم و زمان ،محتواي دروس با مورداستفادههاي تناسب روش یزانم −

 و نیازهاي جامعه و دانشجویان مسائلمیزان ارتباا دروس با  −

 (میزان رضایت دانشجویانیان )دانشجو ازنظرد تیتدریس اسا و توان كیفیت یس وتدر یابينمره ارزش یانگینم −

 محور بودن روش تدریس-یس، میزان دانشجوتدر ینددر فرا یانمشاركت دانشجو یزانم −

 هاي روش تدریسكارگاه ت علمي درأمیزان شركت اعضاي هی −

 درس طرح در انتظار مورد هايقابلیت و تصریح رفتاري توجه به اهداف −

 (حركتي-رواني و عاطفي شناختي،) یادگیري حیطه 1 در آموزشي اهداف بودن شفاف −

 هاي فردي دانشجویانبه تفاوتعضاي هیأت علمي توجه ا میزان −

 يو كارورز ي، كارآموزبراي مدیریت كیفیت تدریس مسئول يواحد سازمانوجود  −

ارزشیابي 

پیشرفت 

 تحصیلي

 متنوع سنجش هايشیوهاز  يعلم یأته ياستفاده اعضا یزانمو دارا بودن برنامه مشخص براي فرایند ارزشیابي  −

 هاي مختل، سنجش براي دانشجویان داراي نیازهاي ویژهوجود روش −

 تحصیلي ترمطولدر  هاآن داشتننگهانجام ارزشیابي تركیبي از دانشجویان و فعال  −

 و پایاني تكویني، ارزشیابي تشخیصي استفاده اساتید ازمیزان  −

 یليتحص یشرفتپ یابيهاي ارزشاز روش یاندانشجو یترضا یزانم −

 شدهارائه يبا اهداف و موضوعات درس یابيهاي ارزشتناسب روش یزانم −

 هاي درسي اعضاي هیأت علميوجود مستندات ارزشیابي كالس −
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 ارزشیابي اعضاي هیأت علمي و تنظیم گزارشسازوكار بررسي نتایج  −

 وجود سازوكار تشویق اعضاي هیأت علمي بر اساس نتایج ارزشیابي آنان −

 (...و یحصح یابيارزش ،آزمون یتاجرا، بازخورد و امن ي،ها )طراحآزمون یفیتك یریتمناسب مد وجود سازوكار −

 اطمینان از كفایت یادگیري دانشجویان هایي برايوجود سنجهها و آشكار بودن ضوابا و معیارهاي ارزیابي آموخته −

استفاده از 

تكنولوژي 

 يآموزش

 یسدر تدر

 يبا تكنولوژي آموزش يعلم یأتاعضاي ه یيآشنا یزانم −

 یسدر تدر ياز تكنولوژي آموزش يعلم هیأت ياستفاده اعضا یزانم −

 يعلم هیأت يتوسا اعضا يتكنولوژي آموزش كارگیريبهاز نحوه  یاندانشجو یترضا یزانم −

 تدریس در آموزشيكمک وسایل و آموزشي میزان استفاده از مواد −

 آن در كالس ارائهو هاي آموزشي فیلمتهیه  −

 كارگاهي در كالس صورتبهآن  ارائههاي جدید و تهیه مقاله −

 نظري آموزش به تجهیزات نیازمند عملي آموزش نسبت −

 يارائه

 بازخورد

 هاآنتحصیل و ارائه بازخوردهاي مناسب به  سازوكارهاي مناسب جهت بررسي پیشرفت تحصیلي دانشجویان در حین كارگیريبه −

 هاآنبه  یابيارزش یجبازخورد نتا ياز نحوه یاندانشجو یترضا یزانم −

 پیشرفت تحصیلي هايارزشیابي ازبازخورد بجا و مناسب به دانشجویان پس  ارائه −

توسعه 

دانش و 

مهارت 

 دانشجویان

 در دانشجویان مسئلههاي حل میزان رشد مهارت −

 هاي اجتماعي در طي تحصیلمیزان رشد مهارت −

 هاي ارتباطي دانشجویان با یكدیگر و با اعضاي هیأت علميتوسعه مهارت −

 هاي تحلیلي دانشجویانتوسعه توانایي −

 روز و رشته تحصیلي مسائلهاي عملي و تخصصي دانشجویان در توسعه مهارت −

 ها و نشانگرهاي عامل خدمات عمومي آمده است:، مالك71در جدول 

 ها و نشانگرهای عامل خدمات عمومیمالک .12جدول 
 نشانگرها هامالك

 خدمات رفاهي

 موجودرساني درباره امكانات و تسهیالت اطالع و یقاتو تشو یالتارائه تسه −

 لدر سا( …و  یلينوع وام )ازدواج، مسكن، تحص یکبه تفك گیرندهوام یانتعداد دانشجو −

 و... وام خرید تجهیزات منزل، وام خرید خودرو، وام خرید مسكناعطاي  −

 و...( وام یلي،تحص هزینهكمک) یاناز دانشجو يمال یتحما ياستفاده دانشگاه از سازوكار مناسب برا −

 يارشد و دكتر يكارشناس یاندانشجو ياتاق كار برا يسرانه فضا −

 اساتیدزیارتي براي دانشجویان، كاركنان و  -و فرهنگي تفریحي، سیاحتي–اردوهاي علمي برگزاري  −

 (یانكاركنان و دانشجو ي،علم یأت)ه یکدانشگاه به تفك وآمدرفت يهایساز سرو كنندگاناستفادهدرصد  −

 باشگاه( ي،ورزش یا)استخر، مح یحي دانشگاهاز امكانات تفر كنندگاناستفادهدرصد  −

 دانشگاه يهااز وام كنندهاستفادهدرصد كاركنان  −

 يكارت اعتبار يدارا يعلم یأته يدرصد اعضا −

 وجود منازل سازماني براي اعضاي هیأت علمي −
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 سراوجود مهمان −

 هاآنو استفاده از  هاآنبودن  استفادهقابلبراي اعضاي هیأت علمي،  شدهفراهمآگاهي از تسهیالت  −

 هاي دانشجویيتوزیع یارانه −

 ایجاد تنوع در نظام پرداخت تسهیالت به دانشجویان −

 غذاي رستوران دانشگاهو كیفیت  و آشپزخانهي غذاخور يهاسالن يفضا یيسرانه دانشجو −

 نسبت دانشجویان ساكن خوابگاه به دانشجویان غیربومي −

 سگفر بگن كگارت الكترونیگک و     هاي الكترونیگک )فرهنگ  كگارت،   تعداد تسهیالت فرهنگي از طریق كارت −

 (كارت

 منديیت، نظارت مستمر و سنجش رضايامكانات رفاه ینتأم يدانشگاه از سازوكار مناسب برا يبرخوردار −

 هلأو ت یتجنس یکبه تفك يخوابگاه يسرانه فضا −

 استفاده از خوابگاه یاشراالو واجد يمتقاض یاناز خوابگاه از كل دانشجو كنندگاناستفادهدرصد  −

 دانشجویان خوابگاه و یک وعده جهت دانشجویان بومي موردنیاز غذايوعدهسه  تأمین −

 مربوا به آن رسانياطالعدسترسي به خدمات رفاهي دانشجویي و  −

 خدمات سالمت

 دانشگاه و میزان دسترسي دانشجویان به این خدمات شناختي دروجود مركز مشاوره و خدمات روان −

 میزان ایمني و تجهیزات مربوا در آزمایشگاه و سایر فضاهاي دانشگاه −

 درمانگاه یا مركز بهداشت و داروخانه در دانشگاههاي پزشكي، وجود خدمات مربوا به فوریت −

 دانشگاهپزشک در شناس و دندانپزشک، روانپزشک، روان استقرار −

 هاي درماني براي دانشجویانصدور دفترچه −

 ارائه خدمات بیمه دانشجویي موقعبهانجام  −

 ...جدیدالورود، تشكیل پرونده بهداشتي و پایش و سنجش وضعیت سالمت عمومي )غربالگري( دانشجویان  −

 تهیه و تدوین منابع آموزشي و ترویجي −

 تلفني يههاي مشاورفعالیت يهتوسع −

 خدمات مشاوره براي عرضه به دانشجویانهاي آموزشي تدوین و توزیع بسته طراحي، −

 هاي زندگي و ... به دانشجویانهاي تخصصي، مهارتآموزش تكنیکو  برگزاري سمینار بهداشت رواني −

 هاي دانشجویيشناختي در خوابگاهخدمات روان يههاي عرضاندازي پایگاهراه −

 رسانمداخله در بحران و رفتارهاي خود آسیب يهناماجراي آیین −

 اجراي طرح جامع پیشگیري از افت تحصیلي −

 یانبه دانشجو يو پژوهش يدانشگاه از سازوكار مناسب ارائه خدمات مشاوره آموزش يبرخوردار −

 پشتیبانيخدمات 

 )انتظامات، نظافت و...( يعموم یبانيخدمات پشت یریتدانشگاه از نظام مناسب مد يبرخوردار −

 امور صنفي دانشجویان يهپشتیباني از مشاركت بخش خصوصي در ادار −

 ارائه خدمات ضروري به دانشجویان −

 وجود مهدكودك و آمادگي در دانشگاه −

 ، دفتر پست و خدمات اینترنتي در دانشگاهتلفن دفتراستقرار  −

 وجود شركت تعاوني در دانشگاه −
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 يو استخدام يارائه خدمات مشاوره شغل يدانشگاه از سازوكار مناسب برا يبرخوردار −

 دانشگاه يهافزایي كارشناسان مراكز مشاورآموزش و دانش −

 رساني و سایر خدمات كاریابي در دانشگاهاطالع −

 افراد دانشگاه يبرا یمنسالم و ا یامح ینمناسب جهت تأم یيدانشگاه از سازوكار اجرا يبرخوردار −

 يو پژوهش يآموزش یبانيمنابع و خدمات پشت یریتوجود نظام مناسب مد −

 توجه كارشناسان آموزش به درخواست دانشجویان −

 ، حذف و اضافه و تدوین رساله پژوهشينامثبتكیفیت انجام امور اداري در مراحل  −

 میزان سرعت انجام فرایندهاي اداري دانشگاه −

 هاي درس در طول هفتهكیفیت برنامه زماني كالس −

 ها )تاریخ امتحانات(رساني در خصوص تاریخ ارزیابي آموختهكیفیت اطالع −

 ها و تغییرات آندر خصوص درس موقعبهرساني اطالع −

 ها و نشانگرهاي عامل مدیریت منابع انساني آمده است:، مالك71در جدول 

 انسانیها و نشانگرهای عامل مدیریت منابع مالک .13جدول 
 نشانگرها هامالك

توزیع و 

تركیب 

 كاركنان

 ي دانشگاهكارشناسان آموزشتعداد  −

 (...ارشد و  يكارشناس ي،كارشناس ي،كاردان یپلم،د یپلم،د یر)ز یليكاركنان برحسب مدرك تحص يدرصد یعتوز −

 آموزشي به دانشجویان نسبت كارشناسان −

 وجود تناسب بین نسبت كاركنان به دانشجویان −

 يعلم یأته ينسبت تعداد كاركنان به تعداد اعضا −

 یاننسبت تعداد كاركنان به تعداد دانشجو −

 درصد كاركنان زن از كل كاركنان −

 از كل كاركنان يتخصص يهادرصد كاركنان شاغل در پست −

 در سال شدهاستخدامدرصد كاركنان  −

 یتجنس یکسن كاركنان به تفك یانگینم −

 یتكاركنان و جنس به تفكیک( …، ترك خدمت و يمستعف ،بازخرید)بازنشسته،  یستماز س شدهخارجدرصد افراد  −

تشویقات و 

 تنبیهات

 وجود برنامه مدون جهت توبیخ و تشویق افراد −

 براي تشویق اعضاي هیأت علمي، مدیران و كاركنان فني هایيتنظیم و اجراي روش −

 یکتوسا دانشگاه در سال به تفك و كاركنان یاندانشجو ي،علم یأته ياعضا یرو تقد یقتعداد موارد تشو −

 در سال یانشده از كل دانشجو یرو تقد یقتشو یاندرصد دانشجو −

جذب و 

 كارگماريبه

 انتخاب، مصاحبه و...( یارمع رساني،كار ممكن )اطالع یروين یندانشگاه از نظام مناسب استخدام بهتر يبرخوردار −

 استخدام هیأت علميي گزینش و نحوه −

 ي گزینش و استخدام كاركناننحوه −
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 هایي براي گزینش اعضاي هیأت علميتنظیم و اجراي روش −

 فراهم كردن شرایطي براي فعالیت اعضاي هیأت علمي جوان در دانشگاه −

 (یاتيو عمل یانيارشد، م یراندانشگاه )مد یرانمناسب در انتخاب مد یارهايمع كارگیريبه یزانم −

 سال 1انتخابي به مدت  صورتبه ان واحدهاي دانشگاهانتخاب مدیر ينحوه −

ي توسعه

 ايحرفه

 هاي آموزش مداوم براي اعضاي هیأت علميتنظیم دوره −

 دانش و تبادل تجربه( تسهیمعملكرد،  یابيارز یازسنجي،)ن يعلم یأته ياعضا يعملكرد آموزش یریتمد −

 آموزش مداوم براي مدیران و كاركنانحصول اطمینان از دسترس بودن  −

 هاي توسعه آموزش هدفمند براي اعضاي هیأت علمي و كاركنانتشویق گسترش فرصت −

 هیأت علمي هاي مناسب براي توسعه علمي اعضايطراحي شیوه −

 هاآنهدف توسعه علمي  افزایي باآموزشي و دانش هايكارگاهشركت تمامي اعضاي هیأت علمي در  −

 و ارزشیابي در كارگاه روش تدریس يعلم یأته ياعضا شركت −

 اعضاي هیأت علمي برنامه براي افزایش توان آموزشي −

 هاي مطالعاتيفرصتایجاد  −

 يمنابع انسان يتوانمندساز یندو فرا مشي دانشگاه براي تأمین و بهسازي منابع آموزشيبرنامه و خا −

سنجش 

 يوربهره

 يعلم هیأت ياعضا يوربهره موردسنجشدر  یریتنحوه عملكرد مد −

 آموختگاندانش يوربهره موردسنجشدر  یریتنحوه عملكرد مد −

 در دانشگاه یهسرما يورسنجش بهره خصوص در یریتنحوه عملكرد مد −

 رضایت
 یتجنس یکكاركنان به تفك يشغل یترضا یزانم −

 یتجنس یکضمن خدمت به تفك يهااز آموزش يعلم یأته یركاركنان غ یترضا یزانم −

 دانشگاه نفعانرضایت ذيمیزان  −

نگهداشت 

 سرمایه انساني

 یشترآنان و مشاركت ب یهروح ءارتقا منظوربهها از پروژه يدر سود برخگاهیان كردن دانش یمسه −

 هادر پروژهیم دانشگاهیان و مشاركت مستق یريدرگ −

 و كاركنان یرانو مثبت مد یهتعامل دوسو −

 حس تعلق در كاركنان یجادا −

 نیروي انساني كارآمد و اثربخش داشتننگهجذب و  يدانشگاه از سازوكار مناسب برا يبرخوردار −

 هاپیشنهادو ارائه  هاریزياستفاده در برنامه منظوربهخود  ياطالعات منابع انسان یستمدانشگاه از س يبرخوردار −

 يورمشگاركت و بهگره  ، يتعهد سگازمان  يجهت ارتقا يمنابع انسان یزشانگ يدانشگاه از نظام مناسب برا يبرخوردار −

 آنان

 هاآنو ارائه بازخورد به  يعملكرد منابع انسان يو تعال یابيدانشگاه از سازوكار مناسب ارز يبرخوردار −

 يمنابع انسان يشغل ءارتقا یرمس یینطرح تب ياجرا يضوابا و دستورالعمل الزم برا يو اجرا ینتدو −

 يدانشگاه از سازوكار مناسب )عادالنه، شفاف بودن و...( ارتقاء منابع انسان يبرخوردار −
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 ها و نشانگرهاي عامل مدیریت دانش آمده است:، مالك79در جدول 

 ها و نشانگرهای عامل مدیریت دانشمالک .14جدول 
 نشانگرها هامالك

 اكتساب دانش

 (اسكن كردن) خارج یااطالعات از مح يگسترده ی،ط یافتدر −

 ها و تهدیدهادانشگاه در واكنش به فرصت یروندرون و ب یادر محو متمركز اطالعات فعال  يجستجو −

 مشخص ساختن تحقق اهدافو نظارت عملكردي  −

 و خلق دانش يسازمان یادگیري −

 دهي دانشسازمان

 گیري براي تشخیص دانش مهمتصمیم −

 فرهن  لغت دانشيایجاد یک  −

 دانش يوجوجستها و ابزارهاي ایجاد شاخص −

 بندي و پاالیش مداوم دانشطبقه −

 سازي دانشیرهذخ −

 دانشگاههاي استفاده كامل از دانش در فعالیت − دانش یريكارگبه

به اشتراك 

 گذاشتن دانش

 كارآمد طوربه دانشگاهتوزیع دانش در سراسر  −

 دانش یندهاياشتراك گذاشتن فراایجاد، توزیع و به  −

 داري شدهدانش نگه يجابههاي استراتژیک مهم ایده دسترسي افراد در سراسر دانشگاه به −

 ها و نشانگرهاي عامل شهروندي سازماني آمده است:، مالك71در جدول 

 ها و نشانگرهای عامل شهروندی سازمانیمالک .15جدول 
 نشانگرها هامالك

 رسانياطالع

 دانشگاه ها و اهدافاز رسالتو سایر كنشگران دانشگاه و دانشجویان  ، كاركنانمیزان آگاهي اعضاي هیأت علمي −

 آن يدانشگاه و اجرا يداخل يهانامهینآئ میزان آگاهي دانشگاهیان و كنشگران دانشگاه از −

 خود ی،وظامیزان آگاهي دانشجویان از حقوق و  −

 كار آن و بازار خود دانشجویان از ماهیت رشته تحصیلي يآگاه یزانم −

 دانشگاه يرساننظام اطالع ایيكار یزانم −

 آن در بدو ورود و حین تحصیل بازار كارتحصیلي و ي رساني در خصوص ماهیت رشتهاطالع يهادورهبرگزاري  −

 هاي آموزشي و درسيسرفصلرساني درباره برنامه و اطالع −

 شفافیت

 آن يدانشگاه و اجرا يداخل يهانامهآئینشفافیت  −

 هاها و مسئولیتسازي، صالحیتمشخص بودن فرایند تصمیم −

 سازي در خصوص تدریس و تحقیقروشن بودن مشاركت اعضاي هیأت علمي در فرایند تصمیم −

 سازي و مسائل مربوا به آموزشروشن بودن مشاركت دانشجویان در فرایند تصمیم −

 بیان روشن منابع مالي و تمامي شرایا رسیدن به سرمایه −
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 هاي آموزشي و پژوهشيمشخص بودن و تعری، كامل فعالیت −

 بازنمایي و شفافیت در امور دانشگاه −

 انتصابات در دانشگاهروشن بودن چگونگي  −

 بهبود كیفیت يهاهبودن و قابل حصول بودن رسالت، اهداف و انتظارات از برنام ینانهبواقع −

 هاتشویق و نهادینه كردن مستندسازي فعالیت −

 ، صداقت و شفافیت در گزارش عملكردصراحتبهتشویق دانشگاه  −

 هیأت علمي يمناسب براي استخدام اعضا يمشخاوجود  −

هیگأت  روشن و مكتوب بودن نقش گروه، دانشكده و حوزه معاونت آموزشي و كمیته گگزینش اسگتاد در فراینگد جگذب      −

 علمي

 هاي تدریس متقاضیان عضویت در هیأت علميهاي علمي و توانایيمشخص بودن نحوه تأیید صالحیت −

 هاي پژوهشي متقاضیان عضویت در هیأت علميمشخص بودن نحوه تأیید توانایي −

 وجود مدارك روشن براي طي شدن صحیح فرایند جذب هیأت علمي −

 یكدیگرها با یتو مسئول ی،و مطالعه ارتباا وظا يسازمان ی،وظا يبازشناس −

 كار یينها يهر فرد در خروج یتنقش و مسئول ،هدف بودنروشن  −

 هر فرد یاراتها و اختیتمسئول يیطهدن حبوروشن  −

آزادي 

 علمي

 امكان ارائه عقاید علمي −

 آزادي علميجو و فرهن  وجود  −

استقالل 

 دانشگاه

 يآموزش یيتمركززداگیري درباره تدریس و تحقیق و دانشگاه براي تصمیمعدم محدودیت در اختیارات  −

 امور مربوا يو اجرا یريگیماستقالل دانشگاه در تصم یزانم −

 دانشگاهي امور نظام خودگتنظیمي به دادنیاري −

 علمي هیأتاعضاي به سپاري قدرت −

 مین منابع ماليأدر ت دانشگاهاستقالل  −

دهگي  ریگزي و سگازمان  برنامگه واحگدهاي دانشگگاه و   پژوهشگي   هگاي آموزشگي و  استقالل نسبي در فرایندهاي برنامگه ایجاد  −

 هافعالیت

 هاي خاصاحترام به استقالل دانشگاه و پرهیز از تجویز اهداف و روش −

 ارزیابي-خوداي براي پایه عنوانبهاستقالل دانشگاه تلقي  −

 دولتي كنار از مالحظات ناروايو انجام آن امري متعلّق به اجتماع علمي و دانشگاهیان  عنوانبه ارزیابي بیرونيتلقي  −

 گویيپاسخ

 پذیري در امور دانشگاهگویي و مسئولیتپاسخ يسوبهگرایش  −

 اجتماعي یيگوپاسخنهادینه كردن  −

 هاها یا دستورالعملپاسخ یا اقدام در موعد مقرر به بخشنامه −

 جامعه نیازهايبه نسبت  دانشگاهينظام كردن  پاسخگو −

 گذاريارج

 به نخبگان دانشگاه يگذارتوجه و ارج یزانم −

 رجوعاربابجلب رضایت و  رجوعارباباجراي طرح تكریم  −

 رجوعارباب با رفتار خصوصتشویق و تنبیه كاركنان در  −
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 یجترو

 اهارزش

 ینيد يهاارزش یجنسبت به ترو يعلم یأته ياعضا یلتما یزانم −

 یتاخالق و معنو یجنسبت به ترو يعلم یأته ياعضا یلتما یزانم −

 يمل یتهو یتو تقو یجنسبت به ترو يعلم یأته ياعضا یلتما یزانم −

 يمل یتبه فرهن  و هو یانعالقه دانشجو یزانم −

 هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و ...تقویت ارزش −

 شفافیت و نقدپذیريترویج فرهن   −

 و...( رسانيثبت، اطالع ي،قانون هاينامه)موافقت يفكر یتوجود نظام مناسب مالك −

سالمت 

 اداري

 گرایيقانون −

 ارتقاي سالمت اداري −

 مبارزه با رشوه −

مدیریت 

 استعداد

 یانارتقا توانمندي و استعدادهاي بالقوه دانشجو −

 یاندانشجوكش، و شناسایي استعدادهاي خالق  −

 آنان يهنر و يفرهنگ یهبن یتتقو نخبه و یروهايحفظ ن −

 از نخبگان یتو حما یتمناسب جهت جذب، حفظ، هدا يسازوكارهاو  هاي استعدادیابيبرنامهوجود  −

 ها و نشانگرهاي عامل اعتبارسنجي و تضمین كیفیت آمده است:، مالك73در جدول 

 اعتبارسنجی و تضمین کیفیتها و نشانگرهای عامل مالک .16جدول 
 نشانگرها هامالك

سطح 

 گفتمان

 ...و  نتایج آن براي كیفیت دانشگاه و اعتبارسنجيثمرات  تجربیات جهاني در خصوص آثار و اشاعه −

 دانشگاهها در باب الگوي مطلوب اعتبارسنجي و تضمین كیفیت نیز برگزاري همایش انتشار كتب و مقاالت علمي و −

 یت دانشگاهكیف اي در خصوص توسعه فرایندهاي تضمیننامهدانشجویان تحصیالت تكمیلي به تحقیقات پایانتشویق  −

 در دانشگاه اندیشیدن درباره كیفیت −

 هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در اعتبارسنجيتوجه به ویژگي −

 یفیتك ینو تضم یابيارز يدر زمینه و... يعلم یأته ياعضا یيافزادانش يسازوكار مشخص و مدون براوجود  −

 دانشگاه سطح در اعتبارسنجي يافزایي دربارهدانش هايدوره و هاي آموزشيبرگزاري كارگاه −

 دانشگاهبهبود مستمر فرد و  بازرسي و نظارت، به فرایند يمثابهبهدانشگاهي به ارزیابي از فعالیتي  هتغییر نگرش جامع −

 آموزشي و ...( هكیفیت )كارگاه، گردهمایي، نشست، بستاعتبارسنجي و تضمین  يهآموزشي در حوز نرخ رشد تسهیالت −

سطح 

و  تعامالت

 ارتباطات

 گیريهاي تصمیماي آن به درون نظامحرفه هاي خاص هنجاري وانتقال مفاهیمي مانند پیچیدگي آموزش عالي و ویژگي −

 تهمكاري در امر كیفی آمادگي براي ي دارايمدیران دولت ارتباا مستمر دانشگاه با كارشناسان و −

 گفتگوها تعامالت و و دولت از طریق همكاري متقابل دانشگاه فضاي اعتماد و گسترش −

 اي مناسب براي اعتبارسنجينهادهاي حرفهاي و رشته هايكنسرسیوم تشكیل ها برايهمكاري با سایر دانشگاه −

 هاي بازدیدكنندهبراي شركت در تیم هاآندعوت از  اعتبارسنجي و الملليبین اي ومنطقهعضویت دانشگاه در نهادهاي  −

 و... غیرحضوري و، حضوري غیردولتيهاي دولتي و انواع مختل، دانشگاهكیفیت سازي شبكههمكاري در  −
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 اعتبارسنجيهاي آموزشي در خصوص در میان اعضاي هیأت علمي و گروه بستگيدلایجاد و تقویت احساس  −

 هاآن مشاركت جلب ایجاد جهت الزم پشتیباني در فرایند اعتبارسنجي و توجه، و... جویي از اعضاي هیأت علميمشاركت −

 يبرون و يدرون نفعانجلب مشاركت و همكاري فعال جامعه دانشگاهي در فرایند تضمین كیفیت و درگیر نمودن ذي −

 كیفیت تضمین يهاو مجریان برنامه در جهت تبادل تجربه و اطالعات بین دانشگاه يرسانیک نظام اطالع یجادا −

سطح 

 عملكرد

 در دانشگاهعتبارسنجي ا يهتمرین ساالنو كسب تجربه اولیه و  دانشگاه در كیفیت تضمین و اعتبارسنجي نظام استقرار −

 )اهمیت دادن به قضاوت همتایان( نفعانسایر ذي وتمرین اعالم آمادگي براي ارزیابي بیروني توسا همتایان دانشگاهي  −

 بیروني و دروني ارزیابي براي سازي ساختاردهي و و سامان در دانشگاهالگوبرداري و بومي كردن فرایند ارزیابي كیفیت  −

 كیفیت تضمین و اعتبارسنجي مسئولیت گرفتن عهده بر ریزي براي اعتبارسنجي وو برنامه گذاريسیاست، گذاريهدف −

 هاو استفاده هرچه بهتر از نتایج این ارزیابي يجهت تداوم اعتبارسنج يو انگیزش يایجاد یک نظام پشتیبان −

 براي اعتبارسنجي و انجام بازنگري دروني و سازوكار تضمین كیفیت هاپیشنهاد نظام ایجاد −

 گیريیمسطوح تصم یهكل يشفاف و مستند برا صورتبهو اهداف آن  یفیتكردن نظام ك يبندیتو اولو ی،تعر −

 یفیتك يفرهنگ يارتقا منظوربهتمام سطوح و در  مدیریت و ریزيبرنامه يبرا مستند و علمي يپایه كردن فراهم −

 گذاريسیاستدر  یفیتك ینو تضم اعتبارسنجيتوجه به حوزه و  دانشگاه علمي كیفیت ارتقاي بر تأكید −

 یفیتك ینو تضم اعتبارسنجيحوزه  هايیتو مسئول یندهااهداف، فرا انداز، مأموریت،مشخص كردن چشم −

 در دانشگاه یفیتك هايمشيخاو  هایاستس كارگیريبهو  اجرا يبرا یبانيو پشت يقانون یداتمصوب كردن تمه −

 دانشگاه یفیتك يدر قالب راهبردها یفیتك هايمشيخاو  گذاريسیاست يكردن و اجرا یاتيعمل −

 هاآنمستمر  یلكردن و تكم یابيو ضمن اجرا، ارز مدون یفیتك ینو تضم ارزیابي هايدانشگاه از برنامه يبرخوردار −

 و...( یزيمم یروني،و ب يدرون یابيارز ازجمله) یفیتك ینو تضم یابيارز يبرا مند و یكپارچهنظام هايیهاستفاده از رو −

 ...و  یاتيعمل هايبرنامه ياجرا یفیت،تحقق اهداف و توسعه فرهن  ك یزانم يبررس يبرااستفاده از سازوكار مناسب  −

 (...و رسانياطالع ي،رسانروزبه)ثبت،  یفیتك ینو تضم یابياطالعات ارز یریتدانشگاه از نظام مناسب مد يبرخوردار −

 و بیروني ها و نشانگرهاي ارزیابي درونيجامع عوامل، مالك يهمجموعدارایي روایي باال در قالب  هايها و سنجهمقیاس تدوین −

سطح 

 فرهن 

 تنظیمي-خود حسابرسي و-ارزیابي، خود-بسا فرهن  خود صورتبه دانشگاهي، فرهن  در اعتبارسنجي شدن نهادینه −

 نفعان اجتماعي براي ارتقاي كیفیتي فرهن  گفتگو و همكاري مشترك دانشگاهیان و سایر ذياشاعه −

 در دانشگاهدر بین اعضاي هیأت علمي  بستگيدلاشاعه فرهن  كیفیت و ایجاد  −

 آن براي سازيظرفیت و مستمر بهبود دیدگاه مثبت رئیس دانشگاه مبني بر ضرورت استقرار نظام اعتبارسنجي، فرهن  −

 فرهن  كیفیت رشد ياز شک و ظن برا يعار ،غیرانتفاعيیک محیا  یجادا علمي و هايارزش از اعتبارسنجي پیروي −

 خرد و كالن حدانشگاه در سطو يراهبرد ریزيبرنامه یتبا فعال یفیتك ینو تضم یابيارز هايیتشدن فعال یكپارچه −

 هاي رهبري و مدیریت دانشگاههاي ارزیابي و تضمین كیفیت دانشگاه از مسئولیتجداناپذیر بودن فعالیت −

 یفیتك ینو تضم یابيتوسا ارز يو خدمات تخصص يپژوهش ي،آموزش ياصل يكاركردهاتحت پوشش قرار گرفتن  −

 و اقدام در جهت بهبود یابيارز هايیهحاصل از رو هايپیشنهادكاربست  يدانشگاه از سازوكار مناسب برا يبرخوردار −

 SWOTنقش  یفايو ا یابيارز یجدانشگاه بر نتا یریتساختن مد يمبتن يدانشگاه از سازوكار مناسب برا يبرخوردار −

سطح 

اصالحات 

 ساختاري

 ي اعتبارسنجيي آموزشي در زمینههاگروه و هادانشكدهبه استقالل  دانشگاه در راستاي اعطايتمركززدایي در ساختار  −

 دانشگاه دولتي با هدف تضمین كیفیت رباذيكمک به ایجاد نهادهاي واسا مشترك میان دانشگاه و واحدهاي  −

 هاي اداري دولتي و سیاسيبودن اعتبارسنجي از وابستگي دور −
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 اصلي كیفیت كنندگانفراهم عنوانبه هاآناعتبارسنجي و جلب اعتماد  در علمي هیأت اعضاي مشاركت −

 اعتبارسنجي براي دانشگاهیان اعتماد جلب و سازي ساختار هاي آموزشي ووجود نظام تشویق براي همكاري گروه −

 اعتبارسنجي نتایج از گیريبهره و اجرا براي ملي دید وجودنگري و كل −

 هاآنو علمي نمودن  اندرساندهكه فعالیت ارزیابي دروني را به اتمام  ياهاي آموزشيگروه هايپیشنهادبه  جهتو −

 دانشگاهالزم جهت تضمین كیفیت  يهامشيخاو  هاگذاريسیاست یبو تصو ینتدو −

 و تضمین كیفیت يها و اقدامات در حوزه اعتبارسنجفعالیت يریزي و رهبربرنامه ،مدیریتمشخص بودن مسئولیت  −

 شوراي عالي اعتبارسنجي متشكل از شوراي مركزي ارزیابي دروني و شوراي مركزي ارزیابي بیروني یلتشك −

 ارزیابي بیرونيو هاي علمي جهت مشاركت در طرح ارزیابي دروني هاي تخصصي با مشاركت انجمنكمیته یلتشك −

 ...هاي عملیاتي در سطوح دانشكده و ساختار ارزیابي و تضمین كیفیت متشكل از كمیته مركزي در سطح دانشگاه و كمیته یلتشك −

 دانشكده و دانشگاه ،نتایج حاصل از انجام ارزیابي دروني در سطح گروه كارگیريبهالزم جهت  سازوكار یجادا −

 هاي علمي در فرایند ارزیابي و اعتبارسنجيسازوكار الزم جهت مشاركت فعال انجمن یجادا −

 یفیتك ریزيو برنامه یریتالزم در خصوص مد يهاو دستورالعمل هایهرو یي،و مقررات اجرا ینقوان يابالغ و اجرا ین،تدو −

 یفیتك ینو تضم یابيدر حوزه ارزش يدانش تخصص يكارآمد، مجرب و دارا يمنابع انسان كارگیريبهجذب و  −

 یفیتك ینو تضم یابيامر ارزش یریتو مد يدر سطوح كارشناس يمنابع انسان ايتوسعه حرفه يسازوكار الزم برا يتدارك و اجرا −

 اجتماع آمده است:-ها و نشانگرهاي عامل فرهن ، مالك71در جدول 

 اجتماع-ها و نشانگرهای عامل فرهنگمالک .17جدول 
 نشانگرها هامالك

هاي فعالیت

 برنامهفوق

 هاي دانشگاهدانشجویان در برنامه نامثبتهایي براي پذیرش و وجود شرایا و روش −

 در هفته یاندانشجو يبرا شدهارائه یحيو تفر برنامهفوق هايیتتعداد ساعات فعال −

 آنان یت یادگیريتقو يبرا یانبه دانشجو برنامهفوقدانشگاه از سازوكار مناسب ارائه خدمات  يبرخوردار −

 پردازينظریهآزاد  يهايو كرس یيدانشجو يهاتعداد گفتمان −

اردوهاي 

 دانشجویي

 در سال برگزارشده و علمي فرهنگيي و اردوهاي تفریحي، عموم یاحتيو س یارتيز يتعداد سفرها −

 در سال یاناز كل دانشجو یارتيو ز یاحتيس يسفرها یالتاز تسه كنندهاستفاده یاندرصد دانشجو −

 یاناز كل دانشجو برگزارشده يو هنر فرهنگي اردوهاي در كنندهشركت دانشجویاندرصد  −

تولیدات و 

نشریات 

 فرهنگي

 یندر دانشگاه در حوزه د منتشرشدهتعداد مقاالت  −

 نسبت نشریات دانشجویي به كل نشریات دانشگاه −

 كل یراژو ت ینعناو یکبه تفك یانموجود به تعداد كل دانشجو يفرهنگ يهایهنسبت تعداد نشر −

 تیراژ نشریات −

 منتشرشده يهاتعداد عنوان كتاب −

 تمقاال و نویسندگانحمایت از اصحاب كتاب  −

 هايتشكل

 یيدانشجو

 دانشگاه یانبه تعداد كل دانشجو یيدانشجو يهانسبت تعداد تشكل −

 یتو جنس یليمقطع تحص یکدانشجویان به تفك دانشجویي به كلهاي نسبت دانشجویان عضو تشكّل −
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 هاي دانشجویيهاي علمي، ورزشي، فرهنگي و تشكّلانجمن نرخ رشد −

 ي دانشگاهماد يهایتمند از حماسسات بهرهؤتعداد م −

 ي و...مذهب يهایأتهاي فرهنگي و هنري و هكانون، هاي علميانجمنها، ، اتحادیههاتعداد كانون −

 يهابرنامه

-يفرهنگ 

 اجتماعي

 در سال برگزارشده اجتماعي -يفرهنگ هايو جشنواره هاتعداد برنامه −

 علوم انساني و اسالمي فارابي الملليبین يهجشنوارشركت در  −

 و... يو اجتماع يامور فرهنگ يبرا يمال یریتمد ،گذاريسیاستدانشگاه از سازوكار مناسب  يبرخوردار −

 هاي عمومي و اجتماعيآموزشبرگزاري  −

معرفي الگوهاي 

 شاخص

 دانشگاهي برجستهگانبرگزاري مراسم نكوداشت مفاخر و  −

 دانشگاهي برجستهگانمعرفي آثار و افكار مفاخر و  −

 خوانيكتابكتاب و مسابقات  هايیشگاهبرگزاري نما −

ترویج فرهن  

 مطالعه

 یيدانشجو يهادر خوابگاه یارس يهااستقرار كتابخانه −

 كتاب یدبن خر ياهدا −

 ها و غیره، نمایشگاههاكتابخانه ازهاي تصویري تهیه گزارش −

 هاي علمي و فرهنگياندیشي تخصصي با شخصیتهاي همها و نشستبرگزاري همایش −

 توجه دانشگاه به رشد و گسترش مطالعه و استمرار آن −

 يهتوسع

مطالعات 

فرهنگي و 

 اجتماعي

 هاي پژوهشي بنیادي و كاربردي فرهنگي و اجتماعياجراي طرح −

 ايرشتهمیان هايهاي علوم انساني و ایجاد حوزهمطالعات تحول در رشته يهبرنام وجود −

 مطالعات زنان و خانوادهي وجود برنامه −

 اوقات فراغت سازيغنيهاي پژوهش و مطالعه و آموزش جهت بهبود روش −

 دین آمده است:-نشانگرهاي عامل فرهن ها و ، مالك73در جدول 

 دین-ها و نشانگرهای عامل فرهنگمالک .18جدول 
 نشانگرها هامالك

 یتتوسعه و تقو

 يهایتفعال

 مذهبي -يفرهنگ

 در سال اجراشده قرآني محافلو  يمذهب -يهاي فرهنگتعداد برنامه −

 هاي اجراشدهبرنامه مند ازبهره كنندگانشركت یترضا یزانم −

 اجراشدههر برنامه  يازاه ب شدهتمام ینههز −

 در دانشگاه برگزارشده يمسابقات قرآنو  يمذهب -يتعداد مسابقات فرهنگ −

 ینيو د يقرآن يهااز تشكل یتحما −

 ینيو د يمحافل و مسابقات قرآن ها،برنامه ياز برگزار یتحما −

 ملي-هاي خاص مذهبيبزرگداشت ایام و مناسبت −

گسترش ارتقا و 

 هايآموزش

 مذهبي -فرهنگي 

 یندر حوزه د يخراف یاناتنقد جرو  يخراف یممفاهي، انحراف یاناتجر یيشناسا −

 قرآن كریم خوانيبرگزاري جلسات آموزش روخواني و روان −

 هاي اعتقادي و دینيآموزشبرگزاري  −
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 هنر آمده است:-ها و نشانگرهاي عامل فرهن ، مالك74در جدول 

 هنر-ها و نشانگرهای عامل فرهنگمالک .19جدول 
 نشانگرها هامالك

هاي حمایت از برنامه

 فرهنگي و هنري

 هاي فرهنگي و هنريسسات و تشكلؤها و محمایت از انجمن −

 ها و رویدادهاي خاص فرهنگي و هنريحمایت از تولید و اجرا و پخش برنامه −

 حمایت از احیاي هنرهاي اصیل ایراني و اسالمي −

 هاكنندگان در برنامهتعداد شركت −

 هاكنندگان از برنامهشركت یترضا یزانم −

توسعه و گسترش 

هاي فرهنگي فعالیت

 و هنري

 هاي فرهنگي و هنري در دانشگاهها و نمایشگاهجشنواره ها،برنامه برگزاري −

 احداث و توسعه فضاهاي فرهنگي و هنري −

 هاي فرهنگي و هنريآموزشبرگزاري  −

 ورزش آمده است:-ها و نشانگرهاي عامل فرهن ، مالك11در جدول 

 ورزش-ها و نشانگرهای عامل فرهنگمالک .21جدول 
 نشانگرها هامالك

 يتوسعه

 ورزشي-فرهنگي 

 در مسابقات ورزشي از كل دانشجویان به تفكیک مقطع تحصیلي و جنسیت كنندهشركتدرصد دانشجویان  −

 هاي ورزشيتعداد دانشجویان عضو تیم −

 و مسابقات سراسري دانشجویي سطح كشور هاهاي ورزشي دانشگاه در جشنوارهتعداد شركت رشته −

 ها یا دیگر مراكزدر دانشگاه با سایر دانشگاه برگزارشدهتعداد مسابقات ورزشي  −

 دانشجویيهاي مربوا به ورزش گیريها و تصمیمسازيمشاركت دانشگاهیان و دانشجویان در تصمیم −

 هاي ورزشي دانشجویينظارت و تمركززدایي در اجراي فعالیت −

 هاي آموزشيبرگزاري كارگاه −

 هاي ورزشي دانشجویي در دانشگاهتشكیل انجمن −

 امكانات 

 ورزشي-فرهنگي

 و سرباز به تعداد كل دانشجویان یدهسرپوشهاي ورزشي به تفكیک نسبت مساحت مكان −

 در دانشگاهوجود امكانات ورزشي  −

 تأمین تجهیزات ورزشي دانشگاه −
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 ها و نشانگرهاي عامل آموزش آمده است:، مالك17در جدول 

 ها و نشانگرهای عامل آموزشمالک .21جدول 

 نشانگرها هامالك

 مقاطع و 

هاي رشته

 تحصیلي

 یلي موجود در دانشگاهسطوح و مقاطع تحصتعداد  −

 یليمقطع و گروه عمده تحص یکبه تفك یردا يهاتعداد رشته −

 یليعمده تحص يهاگروه یکدر سطح كشور به تفك یردا يهادر دانشگاه از كل رشته یردا يهادرصد رشته −

 در دانشگاه یردا يهاكل رشته تعداداز  ايرشتهبین يهارشته یزو ني جدید هادرصد رشته −

 یليمقاطع مختل، تحصها و رشته یکبه تفك یردا یليتحص يهایشتعداد كل گرا −

 يمرتبا با علوم اسالم يهاتعداد رشته −

 هاي تحصیلي با تعداد اعضاي هیأت علمينسبت تعداد رشته −

 هاي تحصیليتناسب تخصص اعضاي هیأت علمي با رشته −

 سال اخیر 1میزان رشد دانشجویان تحصیالت تكمیلي در  −

 سال اخیر 1نیازهاي منطقه در  بر مبتنيهاي سیس رشتهأت −

 دكتري تخصصي هاياندازي دورهتصویب و راه −

 هاي تحصیلي )كد رشته/محل(هاي تحصیلي به كل رشتههاي تحصیلي به تفكیک دورهنسبت رشته −

 هاي آموزشي با نیازهاي جامعه و تحوالت علمي روزها و دورهتناسب رشته −

 هايدوره

 آموزشي

 در دانشگاه هاي آموزشيسابقه اجراي دورهتعداد، تنوع و  −

 دانشگاه با امكانات مادي و نیروي انساني هاآنو رابطه  هات علمي درباره تطابق دورهأنظر اعضاي هی −

 هاي دوره، تركیب دروس و رابطه آن با نیازهاي فرد و جامعهت علمي درباره هدفأهیاعضاي نظر  −

 هاآنآموختگي و میزان رضایت مورد انتظار از دانشجویان در موقع دانشت علمي درباره سطح أهیاعضاي نظر  −

 هاي آموزشيهاي دورهت علمي درباره میزان تحقق هدفأهیاعضاي نظر  −

 ي و عملينظر يهاآموزش یتوضع −

 اعضاي هیأت علميهاي هاي آموزشي مناسب با توانایيتدوین برنامه طراحي و −

 هاي آموزشيدوره اجراي آموزشي و درسي وبازنگري در محتواي  −

آموزش عمومي 

 دانشگاهي فراو 

 يآموزش یرانشده توسا مد يط يعلم يآموزش يهاتعداد دوره −

 یرانمد يبرا برگزارشدهمدت و بلندمدت یانمدت، مكوتاه يبازآموز يهاتعداد دوره −

 در سال يعلم یأته ياعضا يبرا برگزارشده يآموزش هايتعداد كارگاه −

 رباذيمرتب و متناسب با نیازهاي افراد  طوربهافزایي هاي بازآموزي و دانشدوره يتدوین و عرضه −

 دانشگاهنگرش كاركنان  راي ارتقاء سطح دانش وب هاي آموزشيبرگزاري دوره −

 هاي روش تدریسبرگزاري و شركت كلیه اعضاي هیأت علمي در كارگاه −

 رباذي يافراد و نهادها يو مشترك جهت ارائه برا يمدت تخصصكوتاه يهادوره یفیتك یریتمد −

 يآموزش شهروندي و توسعه انسان ي،آموزش سواد علم، آموزش براي تفاهم ملل −

 آموزش مربوا به سفر حج و عتبات عالیات دانشجویان، اساتید و كاركنان() زیارتهاي مربوا به ستاد حج و آموزش −
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 و...( هاي علميانجمن، هاي فرهنگيكانون، نشریات دانشجویي)جامع آموزش كارگزاران فرهنگي  هتدوین برنام −

 یکمدت و آزاد به تفككوتاه يهاتعداد دوره −

 افزارهاي تخصصي هر رشتهنرم هاي آموزشي آشنایي دانشجویان بااجراي كارگاه −

 هايبرنامه

 درسي

 یان)ارتقاء دانش( در دانشجو قبولقابل يعلم يیهپا یجاددر ا يدرس يبرنامه یتكفا −

 كار( يهایتها )انجام قابلدر ارتقاء مهارت يدرس يبرنامه یتكفا −

 یريپذیتو مسئول ياتعهد، اخالق حرفه یجاددر ا ي درسيبرنامه یتكفا −

 علمي اعضاي هیأت ازنظرهاي درسي با نیازهاي جامعه تناسب برنامه −

 دانشجو ازنظرنیازهاي جامعه  درسي باهاي تناسب برنامه −

 آموختگاندانش ازنظرهاي درسي با نیازهاي جامعه تناسب برنامه −

 هاي علميیافته ها و محتواي دروس با توجه به آخرینبازنگري در برنامه −

 هاي تحصیليانطباق دروس با آخرین دستاوردهاي رشته −

 هاي كالن آموزش عاليبرنامه هاي درسي دانشگاه باتطابق ساختار برنامه −

 هاي كلي نظام آموزش عاليهاي درسي دانشگاه با سیاستتطابق ساختار برنامه −

عملكرد 

 آموزشي

 شدهتعیینكارورزي با اهداف  بررسي موانع، مشكالت و دالیل عدم همخواني دروس −

 هاآندرسي و اعمال نظرات  هاينظرسنجي از دانشجویان در خصوص محتواي برنامه −

 هاي موجود دانشگاهبرنامه كنندهتكمیلمكمل یا  عنوانبههایي ي برنامهارائه −

 و دریافت درجات علمي از سوي دانشگاه پیشرفتایجاد شرایا خاص براي كسب ركورد  −

 داشتن نظم اجرایي در اجرا و انجام اهداف آموزشي −

 هاي آموزشيسرفصلمیزان انطباق دروس عملي و نظري با  −

 در دانشگاه نسبت به ظرفیت اعضاي هیأت علمي مورداجراهاي تعداد دوره −

 از سوي اعضاي هیأت علمي اي براي راهنمایي دانشجویاناعالم برنامه خدمات مشاوره −

 ...هاي مختل، موضوعي جهت آموختن الزامات اولیه كار علمي و هاي آموزشي از جنبهپوشش برنامه −

 گراساخت ي یادگیريشناسروانیكردهاي بر اساس رو یاندانشجو ي یادگیريبرافراهم بودن فرصت  −

 دانشگاه هايي از كل دانشكدهبرنامه مدون آموزش يدارا يهادرصد دانشكده −

 سطح اعضاي هیأت علمي در هانامهپایانتوزیع مناسب واحدهاي عملي و نظري و  −

 دانشجویان در دانشگاه اساتید وتدارك تمهیداتي براي افزایش زمان حضور  −

 اي با اهداف مشخص از سوي دانشگاهي علمي و یا حرفهها براي اعطاي درجهاي از برنامهي دامنهارائه −

 نفعان جامعهيذ یرو سا یاندانشجو یازهايروز، ن يعلم يهایشرفتهر برنامه با توجه به پ یادگیرياهداف  ی،تعر −

 (یابياجرا، نظارت و ارز یب،انتخاب محتوا و منابع، تصو ي،)شامل طراح يو درس يآموزش هايبرنامه یریتمد −

 ...و  یاندانشجو ي،علم یأته يمختل، به اعضا يهادوره يو درس ياهداف برنامه آموزش يرسانو اطالع یینتب −

 (یطيمح یریتو مد یدارتوسعه پا ي)آموزش برا یدارتوسعه پا یكردبا رو يو درس يآموزش يهابرنامه يطراح −

 مقررات مربوا( در سال محدوده شده )در يبازنگر يدرس يهادرصد برنامه −

 با نیازهاي فرد و جامعهدانشگاه هاي درسي دروس انتخابي براي افزایش تناسب و تنوع دروس برنامه يعرضه −

 ( و جامعهقبولقابلهاي درسي با نیازهاي فراگیران )ایجاد پایه علمي، مهارتي و نگرشي تناسب برنامه −
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 دانشجویان ازنظرتناسب برنامه درسي با نیازهاي فراگیران و جامعه  −

 آموختگاندانش ازنظرتناسب برنامه درسي با نیازهاي فراگیران و جامعه  −

 هیأت علمي ياعضا ازنظرهاي آموزشي با نیازهاي فراگیران و جامعه پذیري دروس دورهمیزان انعطاف −

 دانشجویان ازنظرهاي آموزشي با نیازهاي فراگیران و جامعه تنوع دروس دوره −

 آموختگاندانش ازنظرهاي آموزشي با نیازهاي فراگیران و جامعه تنوع دروس دوره −

 اهدوره هاي درسي)كارگاهي( در برنامهمیزان تناسب دروس نظري و عملي و آزمایشگاهي  −

 و...( پرسش محور-محور، آموزش-)آموزش پژوهش يبا پژوهش يآموزش يهایتفعال یبترك −

 هایازبر اساس ن يو بازآموز يآموزش یدجد يهاها و دورهوجود برنامه −

 جهت داشتن مزیت رقابتيهاي كشور و جهان در یت سایر دانشگاهاز وضع يبراي آگاه یقيانجام مطالعات تطب −

در حقگوق   يعلمگ  یسگتگي هگاي شا مثبگت شگاخص   تأثیر یقدانش خود از طر روزرسانيبهبراي  یق دانشگاهیانتشو −

 دریافتي

 و...( يكاركنان )استاد و شاگردي، دستورالعمل وپرورشآموزشروش  ینترمناسب كارگیريبهانتخاب و  −

خدمات 

 آموزشي

 آموختگاندانش یليتحص هاينامهگواهيصدور  يبراشفاف و كارآمد  يوجود سازوكارها −

 منظم صورتبهي علمي فراهم بودن شرایا براي اخذ گواهي پیشرفت و درجه −

 ها و نشانگرهاي عامل پژوهش آمده است:، مالك11در جدول 

 ها و نشانگرهای عامل پژوهشمالک .22جدول 
 نشانگرها هامالك

امكانات 

 يپژوهش

 یقاتي در دانشگاه یا وابسته به دانشگاهمراكز تحقتعداد وجود  −

 پژوهشي هايفعالیت انجام براي سازوكار و بودجه امكانات، وجود −

 از سوي دانشگاه انتشاریافتههاي تعداد كتاب −

 براي انتشار نتایج پژوهشي وجود انتشارات در دانشگاه یا وابسته به دانشگاه −

 )كتب، فصلنامه، مجالت( ياداره امور انتشارات وجود سازوكار مناسب −

 وابسته هايو پژوهشكده یقاتيمراكز تحق یفيو ك يو توسعه كم یجادا −

 از كل كاركنان یقاتيدرصد كاركنان تحق −

 در سال يعلم یأته ينسبت تعداد پژوهشگران به كل اعضا −

فعالیت 

 پژوهشي

 علمي در دانشگاه يهاگروه یلتشك −

 دانشگاه يپژوهش-يعلم یاتنشرتعداد  −

 یفي دانشگاهتعداد كتب تأل −

 (يعلم یأته ياعضا يگروه يهاپروژه)دانشگاه  يپژوهش يهاپروژهتعداد  −

 دانشگاه ي مليپژوهش يهاپروژهتعداد  −

 دانشگاه الملليي بینپژوهش يهاپروژهتعداد  −

 دانشگاه كاربردي-ي علميپژوهش يهاپروژه −
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 در دانشگاه (و غیرهعلمي  ، گزارش، مقالهكتاب) منتشرشدهپژوهشي  بروندادهايآثار علمي و  −

 یانتوسا دانشجو شدهترجمهو  ی،كتب تأل يدرصد یعتوز −

 برنامه توسعه كشور يهادر دانشگاه با هدف شدهانجام یقاتتطابق تحق یزانم −

 ايرشتهبینهاي انجام پژوهش −

 پژوهشي -علمي شدهنرخ رشد مقاالت نمایه  −

 وقتتمامهر عضو هیأت علمي  پژوهشي به ازاي -مقاالت علمي يهسران −

 بودجه پژوهشي اعضاي هیأت علمي يهسران −

 يانرخ رشد كتب تألیفي و ترجمه −

 برگزارشدهالمللي هاي علمي بینها و همایشنرخ رشد تعداد سمینارها، كنفرانس −

 (پژوهشي -مقاالت علمينرخ رشد تولیدات علمي )كتب،  −

 هیأت علمي )سرانه( پژوهشي به كل اعضاي-نسبت مقاالت علمي −

 اي و كاربرديهاي پژوهشي به تفكیک بنیادي، تحقیق و توسعهنرخ رشد طرح −

 به كل اعضاي هیأت علمي )سرانه( شدهانجامپژوهشي  هاينسبت طرح −

 (... و هایتو مطابقت با مأمور يبررس ي،رساناطالع ي،عملكرد مناسب )شامل مستندساز یریتوجود نظام مد −

هاي برنامه

 پژوهشي

 دانشگاه هايي از كل دانشكدهبرنامه مدون پژوهش يدارا يهادرصد دانشكده −

 (یابياجرا و ارز یب،تصو یارها،مع یینبرنامه، تع يطراح ي،پژوهش یازسنجي)ن يپژوهش يهابرنامه یفیتك یریتمد −

 و ...( يعلم يهایشو هماي )فرصت مطالعات اساتید يپژوهش یتتوسعه ظرف يمؤثر برا يراهبردهااستفاده از  −

 بودجه، فراهم نمودن منابع و ثبت اختراعات و...( یصپژوهشگر )تخص یاناز دانشجو یتحما يمؤثر برا ياستفاده از راهبردها −

 هاي علمي در تدریسیافته كارگیريبهاطمینان از  −

 پژوهشيرساله 

 (...و رساله انجام  یندانشجو در ح دهي گزارشدانشجو،  یتظارت بر فعالن) رساله پژوهشينظارت بر روند انجام  −

 (...نظارت بر كار و  یارهايو ناظر )وجود مع كار استادان راهنما، مشاور یفیتك يوجود سازوكار مناسب بررس −

 رساله پژوهشينامه و مقررات وجود مستندات مربوا به آیین −

 توسا اعضاي هیأت علمي رساله پژوهشينامه و مقررات میزان رعایت آیین −

 رساله پژوهشيریزي مدون در خصوص ارزیابي تكویني برنامه −

 رساله پژوهشيهاي همسان در راهنمایي و مشاوره استفاده از اساتید همسان سایر گروه −

 با تخصص اعضاي هیأت علمي هاي پژوهشيرسالهتناسب عناوین  −

 هاي پژوهشيرساله نتایج ازوجود سازوكار در خصوص استفاده  −

هاي همایش

 علمي

 هاي علمي در دانشگاهوجود دبیرخانه دائمي همایش −

 توسا دانشگاه برگزارشده يهایشو هما ینارهاسمتعداد  −

 برگزاري سمینارها )وجود كمیته اجرایي دائمي(هاي دانشگاه در وجود سازوكار مدون و مستند در خصوص سیاست −

 مشاركت اعضاي هیأت علمي و محققین در برگزاري سمینار −

 برگزارشدهاستفاده از نتایج سمینارهاي  −

 و همایش كنفرانسي در قالب گزارش علمي، كارگاه آموزشي، آموزش يبرنامه ياجرا −

 ها، سمینارها و...ها، كارگاهها، كنفرانسچون همایش یيهامیزان حضور و استفاده دانشجویان از موقعیت −
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قراردادهاي 

 پژوهشي

 قراردادهاي پژوهشي اجراي ووجود سازوكار مدون و مستند براي وضع  −

 رباذيهاي تعداد قراردادهاي پژوهشي با سایر سازمان −

 وجود سازوكاري مشخص براي استفاده از قراردادهاي پژوهشي −

 عقد قرارداد پژوهشي منظوربهفراهم آوردن تسهیالت  −

 آمده است: یانبندانشها و نشانگرهاي عامل اقتصاد ، مالك11در جدول 

 یانبندانشها و نشانگرهای عامل اقتصاد مالک .23جدول 
 نشانگرها هامالك

 كارآفریني

 استقرار واحدهاي كارآفریني دانشگاهي −

 كارآفریني در دانشجویان و فعالیت در این زمینههاي توجه به اهمیت مهارت −

 بنیان در دانشگاهارتقاء فرهن  كارآفریني دانش −

 كارآفریني در دانشگاه يهتوسع −

 يو درس يآموزش هايبرنامه يو اجرا يدر طراح ینيكارآفر یكردرو یهتعب −

تعامل با 

 جامعه

 هاي آموزشي با نیازهاي جامعهارتباا برنامه −

 توسا اعضاي هیأت علمي ارائه خدمات به جامعه یاهاي مرتبا با صنعت فعالیت −

 با بخش صنعت و خدمات )برون دانشگاهي( منعقدشده هاي تحقیقاتينرخ رشد مبلغ ریالي طرح −

 ارائه دروس كاربردي −

 دانشجویي وكاركسباستقرار و توسعه نظام كارآموزي و كارورزي هدفمند و  −

 بنیانصنعت و دانشگاه در جهت اقتصاد دانشمند تعامل نظام −

 انتقال تجارب كارآفرینان موفق به دانشگاه −

 استفاده از دستاوردهاي علمي دانشگاه در صنعت −

 و... دانشگاه با تقاضاهاي بازار كار يتولیدشدهتخصصي و دانش  ها و خدمات، پروژهآموختگاندانشكیفیت  تناسب −

 كاربردي و بازار كار–ايحرفه ينظام آموزش یانم یدبرقراري ارتباا جد −

 مشترك هايیت( جهت انجام فعال...و ینوجود سازوكار مناسب ارتباا با بخش صنعت و خدمات )واحد مسئول، قوان −

و  يآموزشگ  هگاي در برنامه هاآنمناسب الزامات  یببخش صنعت و خدمات جهت ترك یانوجود سازوكار مناسب ارتباا با كارفرما −

 يدرس

 هاي نیازمند به تخصص دانشگاههاي باال با مؤسسات و سازمانارتباا كاري دانشجویان ترم مینهفراهم نمودن ز −

 و اهداف خود یتمتناسب با مأموري عموم يآگاه يبا جامعه در جهت ارتقا يوجود سازوكار مناسب ارتباا كل −

 در جامعه يآموزش یارانكار و  یامح ي،مؤسسات علم یربا سا يهمكار −

 (همكاري و... ینهآنان، زم یازهايو ن نفعانيانواع ذ یي)شناسا يمشاركت اجتماع یفیتك یریتوجود نظام مناسب مد −

 افزایانه دانشگاه و صنعتسازي فناوري از طریق اثر همبومي −

 ریزي توسعه دانشگاهي بر مبناي آمایش سرزمینبرنامه −

 پژوهشي بروندادهايو...( مناسب براي تجاري كردن ین صنعت و خدمات برخورداري دانشگاه از نظام )واحد رابا ب − 
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يتجار

 يساز

 پژوهش

 سازي تحقیقاتمیزان درآمد حاصل از تجاري −

 انرژينسبت انرژي پاك به كل مصرف  −

 تدوین قوانین و مقررات مرتبا با فناوري و نوآوري −

 ساختارها و مدیریت كالن فناوري و نوآوري يهتوسع −

 نوآوري زمینهارتباطات در  يهرساني و توسعاطالع −

 هاي مطالعاتيمدیریت و نظارت بر طرح −

 هاي علم و فناورپاركایجاد  −

 فناورمراكز رشد واحدهاي وجود  −

 فناورواحدهاي  ها و مراكز رشدمستقر در پارك فناورواحدهاي وجود  −

 فناورهاي علم و فناوري و مراكز رشد واحدهاي وقت شاغل در واحدهاي فناور مستقر در پاركتعداد دانشگران تمام −

 هاي تخصصيدر نمایشگاه هاي علم و فناوري و مراكز رشد واحدهاي فناورایجاد تمهیدات الزم براي شركت پارك −

 ثبت اختراعاتتعداد  −

 فن آفریني شیخ بهایي يهجشنوارشركت در  −

 خوارزمي الملليبین يهشركت در جشنوار −

 جوان خوارزمي و مسابقات ملي روباتیک خوارزميه شركت در جشنوار −

 جوان خوارزمي يهدر جشنوار شدهدادههاي شركت تعداد كل طرح −

 در مسابقات ملي روباتیک خوارزمي كنندهشركتهاي تعداد تیم −

 تحقیقاتبازاریابي نتایج  −

 پشتیباني از اختراعات، اكتشافات و مالكیت فكري −

 مهندسي كشور و قانون خرید دانش فني -اجراي قانون حداكثر استفاده از توان فني −

 المللي شدن آمده است:ها و نشانگرهاي عامل بین، مالك19در جدول 

 المللی شدنها و نشانگرهای عامل بینمالک .24جدول 
 نشانگرها هامالك

 يآموزش مجاز

 یکبه تفك يمجاز يآموزش يهاتعداد دوره −

 دانشگاه اندازچشمو  یتو از راه دور متناسب با مأمور ينظام آموزش مجاز يو اجرا يطراح −

 و...و از راه دور  ينظام آموزش مجاز یفيك يو تعال یابيارز يسازوكار الزم برا يو اجرا يطراح −

 فرامليهاي مجازي آموزشي اندازي پردیسراه −

 يفرصت مطالعات

 یتو جنس يمرتبه علم یکدر سال به تفك ياز فرصت مطالعات كنندهاستفاده يعلم یأته يدرصد اعضا −

 هیأت علمي هاي مطالعاتي براي اعضايایجاد و فراهم نمودن فرصت −

 هاي مطالعاتياعزام اعضاي هیأت علمي به فرصت −

 مطالعاتيداشتن برنامه جهت فرصت  −

 جهان يهادانشگاه یربا سا الملليبینهیأت علمي در بعد فراملي و و  همكاري دانشگاه براي مبادله دانشجو − علمي ارتباطات
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 هاي جهانبا دانشگاه علمي، پژوهشي و فناوري يدوجانبههاي همكاري − الملليینب

 مؤسسات تحقیقاتي داخل و خارج از كشور دانشگاه وهاي همكاري آموزشي، پژوهشي و فناوري بین یادداشت تفاهم −

 هاي دانشگاه در خارج از كشورتأسیس شعبه −

 الملليبینهاي تخصصي علمي همكاري با سازمان −

 شناسي در خارج از كشورگسترش زبان و ادبیات فارسي و ایران كمک به −

 هو ایجاد ارتباا علمي میان آنان با دانشگا مشكالت علمي آنانتعامل با متخصصان ایراني خارج از كشور و مساعدت در حل  −

 مقیم خارج و انتقال دانش و فناوري به داخل كشور هاي علمي ایرانیانمندي از ظرفیتبهره −

 و سفرهاي خارجي هاي مطالعاتيفرصت المللي،علمي بین يهاشركت اعضاي هیأت علمي در كنفرانس −

 محققان و متخصصان خارجي به دعوت دانشگاه دعوت از استادان و −

 المللي داخلهاي بینها و كنفرانسهمایشبرگزاري  −

 الملليبینها و مراكز علمي به مدرك با دانشگاه هاي آموزشي مشترك منجرنرخ رشد تعداد دوره −

 ...هاي كاري منسجم و المللي با مأموریت و اهداف مشخص، رویهایجاد واحد سازماني مسئول ارتباطات بین −

 ايالمللي در جهت رشد حرفهبا نهادهاي بین براي مدیریت ارتباطات اثربخش از سازوكاردانشگاه برخورداري  −

 المللي و استفاده از نتایج آنبرخورداري دانشگاه از سازوكار مناسب براي ارزیابي اثربخشي ارتباطات بین −

 الملليهاي بینبرنامه استراتژیک و رسیدن به برنامه هاي پژوهشي در راستايانجام فعالیت −

 دانشگاه يالمللینو ب يملفرا ارتباطات موفق یتتثب −

 فرامليآموزش  يعرضه يهافراهم آوردن فرصت −

 خدمات آموزشي به كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني عنوانبههاي دانشگاه ي برنامهعرضه −

 فرامليهاي آموزشي جهت تشكیل كنسرسیوم دانشگاهي جهت اجراي دورهها همكاري با سایر دانشگاه −

 فرامليایران، افغانستان، پاكستان و تركمنستان از آموزشي مندي اي یونسكو در تهران جهت بهرههمكاري با دفتر منطقه −

 فرامليهاي آموزشي طراحي و اجراي دوره −

 الملليبین و مراكز هادانشگاهنرخ رشد تبادل استاد و دانشجو با  −

 نسبت دانشجویان خارجي به كل دانشجویان −

 دانشگاه ایراني غیرتعداد دانشجویان  −

 ایراني غیرمبادالت علمي و فرهنگي با دیگر كشورها از طریق افزایش پذیرش دانشجویان  يهتوسع −

 تحصیلي بورس

 به دانشجویان خارجياعطاي بورس تحصیلي  −

 خارج از كشور تحقیقاتيمدت هاي كوتاهفرصت −

 اعطاي بورس تحصیلي خارج از كشور −

 فراارتباطات 

 دانشگاهي

 مشترك و...( يمشترك )برنامه درس هايیتو انجام فعال هادانشگاه یروجود نظام مناسب ارتباا با سا −

 يعلم هايدانشگاه با قطب يگسترش و همكار یت،الزم جهت تقو یداتسازوكار و تمه يتدارك و اجرا −

 دانشگاه داخل و خارج از برنامه مشخص براي ارتباطات −

 دانشگاهيوجود برنامه مشخص جهت ارتباطات درون و برون  −
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 آموختگان آمده است:ها و نشانگرهاي عامل دانش، مالك11در جدول 
 آموختگانها و نشانگرهای عامل دانشمالک .25جدول 

 نشانگرها هامالك

 ارتباا با

 آموختگاندانش 

 آموختگانو...( براي ارتباا با دانش، بانک اطالعاتي و وجود سازوكار )شامل كانون شدهيبندزمان برنامه −

 آموختگانبرگزاري همایش ساالنه دانش −

 آموختگان در مراسم مختل، دانشگاه(آموختگان براي ارتباا با گروه )شركت دانشمندي دانشعالقه −

 آموختگانهاي الزم از سوي دانشگاه براي ارتباا با دانشمشوقتدارك الزامات و  −

 آموختگان با دانشگاه پس از فراغت از تحصیلمیزان ارتباا دانش −

 هاي آنان با اهدافراستایي قابلیتآموختگان مبني بر هماطمینان دادن به دانش −

 انتشار آثار علمي آنان آموختگان تحصیالت تكمیلي جهتهاي الزم به دانشارائه راهنمایي −

 آموختگانهاي آموزشي جهت تقویت توانایي علمي دانشریزي و اجراي كارگاهبرنامه −

جویي از مشاركت

 آموختگاندانش

 آموختگاني آموزشي با دریافت بازخورد از دانشبازنگري در برنامه −

 ملي اي ومنطقهتوسعه ریزي در برنامه آموختگانمشاركت دانش میزان −

 هاي علمي دانشگاهآموختگان در برنامهمیزان مشاركت دانش −

 آموختگاندانشجهت استفاده از تجارب  شدهيبندزمانوجود برنامه  −

 آموختگان شاغل براي سخنراني در دانشگاهدعوت از دانش −

 آموختگان با اعضاي هیأت علميهاي پژوهشي مشترك دانشانجام فعالیت −

 اشتغال

 آموختگاندانش 

 آموختگاني سرنوشت شغلي دانشتهیه بانک اطالعاتي درزمینه منظوربهتدوین طرح پژوهشي  −

 دوره و مدت آن برحسب شغلاز آغاز اولین قبل  آموختگاندانشمدت بیكاري  −

 آموختگان شاغل به بیكارنسبت دانش −

 آموختگاني تحصیلي دانشدرصد تناسب بین شغل و رشته −

 هاي غیر مرتباشاغل در رشته آموختگاندانشنسبت  −

 آموختگانمیزان كارآفریني دانش −

 آموختگانتناسب اهداف آموزشي با نیازهاي شغلي دانش −

 هاي مربوطهریزيو استفاده از نتایج آن در برنامه آموختگاندانشروند اشتغال  وتحلیلتجزیهبررسي و  −

 هايفعالیت

 پژوهشي-علمي

 آموختگانداخلي و خارجي توسا دانشهاي در مجالت معتبر یا كنفرانس شدهچاپهاي علمي مقالهتعداد  −

 آموختگاندانش وسیلهبههاي منتشره متوسا تعداد عناوین كتاب −

ادامه تحصیل 

 آموختگاندانش

 آموختگان ادامه تحصیل داده در دانشگاه خودتعداد دانش −

 آموختگان در مقطع باالترنسبت ادامه تحصیل دانش −

 آموختگانآموختگان ادامه تحصیل داده در خارج از كشور به كل دانشنسبت دانش −

 آموختگانوجود سازوكاري براي ادامه تحصیل دانش −

 هاي مربوطهریزيو استفاده از نتایج آن در برنامه آموختگاندانشنرخ ادامه تحصیل  وتحلیلتجزیهبررسي و  −

مهارت دانش و 

 آموختگاندانش

 الملليي بیندر صحنه آموختگاندانشبرتري  −

 آموختگي دانشجویانمعدل دانش −
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 آموختگانهاي مورد انتظار از دانشسازي صالحیتتعیین، مستندسازي، بازنگري و متناسب −

 هاي آموزشيبرنامههر یک از  آموختگانهاي مورد انتظار از دانشو تبیین مجموعه صالحیت يرساناطالع −

 هاي آموزشيبرنامه مسئوالنو بازخورد نتایج آن به  آموختگانهاي دانشارزیابي صالحیت −

 آموختگان و تناسب با نیازهاهاي شناختي و مهارتي دانشتوانایي −

 ضروري هايیتقابلآموختگان به میزان دستیابي دانش −

 نگرش

 آموختگاندانش 

 خود اكتسابيو نگرش  ها، دانشي توانایيدرباره آموختگاننظر دانش −

 درسيي برنامه بهآموختگان نسبت دانش نگرش −

 هاي نظري و عملي به آنان از سوي دانشگاهآموختگان نسبت به انتقال مهارتنظر دانش −

 در دانشگاه شدهآموختهو عملي  ينظرآموختگان نسبت به میزان مفید بودن دانش نظر دانش −

 رضایت

 آموختگاندانش

 آموختگان از تسهیالت اشتغالمیزان رضایت دانش −

 (…ها واي، همایشهاي دورهآموختگان در مورد استمرار آموزش )آموزشمیزان رضایت دانش −

 آموختگان از كیفیت تدریس اعضاي هیأت علميمیزان رضایت دانش −

 هاي درسي و آموزشيكاربردي بودن برنامهآموختگان از میزان رضایت دانش −

 هاي درسيبودن برنامه روزبهآموختگان از میزان رضایت دانش −

 هاي الزم در آنانهاي درسي در ایجاد قابلیتآموختگان از كفایت برنامهمیزان رضایت دانش −

 آموختگان از امكانات آموزشي )آزمایشگاه، كتابخانه و...(میزان رضایت دانش −

 ي محتواي دروسدرباره آموختگاندانشرضایت  −

 توسا دانشگاه شدهارائهاز دروس تخصصي  آموختگاندانشرضایت  −

رضایت 

كارفرمایان از 

 آموختگاندانش

 آموختگانهاي تخصصي دانشرضایت كارفرمایان از سطح دانش و مهارت −

 آموختگانهاي دانشآموختگان از توانایيكنندگان از خدمات دانشمیزان رضایت كارفرمایان و استفاده −

 آموختگاندانش وسیلهبه شدهعرضه خدمات نظر به خدمت گیرندگان درباره −

 آموختگاندانش يوجدان كاررضایت كارفرمایان از عالقه به كار، تعهد و  −

توزیع و تركیب 

 آموختگاندانش

 آموختگانهاي تحصیلي به كل دانشآموختگان گروهنسبت دانش −

 ي تحصیليآموختگان در هر مقطع و رشتهتعداد دانش −

 گیریبحث و نتیجه

بگا   عگالي  سسات آموزشؤم ها ودانشگاه با استقرار الگوي اعتبارسنجي در نظام عالي كشور،

ي كیفیت یگا  جهت دریافت گواهینامه چراكهشوند، هاي نویني روبرو ميفرصت و هاچالش

هگا و نشگانگرهاي اعتبارسگنجي    رعایگت عوامگل، مگالك    را ملزم بهخود  حفظ مزیت رقابتي،

هگگا از سگگوي بگگودن دانشگگگاه پاسگگخگوبیننگگد. در ایگگن حالگگت اسگگت كگگه، فشگگار بگگراي   مگگي

كننگدگان  و مصگرف هگا و...(  ، خگانواده دهنگدگان یگات مالكنندگان منابع مالي )دولگت،  تأمین
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 مهگمِ تبگدیل بگه فعالیگت بسگیار      سگنجي را اعتبار ي )دانشجو، صگنعت، بگازار و...(  آموزش عال

اثگربخش   يهگا یگت فعالها براي اینكگه  در این میان، دانشگاه .كندي ميسسات آموزش عالؤم

نیگاز بگه    ،كنند شدهینهنهاد يهایژگيو یل بهتبد عاليانداز آموزش ي خود را در چشمسازمان

 ي اعتبارسنجي دارند.ابزاري دقیق و شفاف در زمینه

هاي خاص خود را ها و نیز ویژگيایران، اهداف، مقاصد، رسالتنظام آموزش عالي 

بیانگر این حقیقت است كه اعتبارسنجي و تضمین كیفیت نظام آموزش ، 7شكل دارد. 

است كه تحت تأثیر یک سري شرایا است. این  چندبعديمفهومي پیچیده و عالي ایران، 

و  گرمداخلهشرایا علي، شرایا  اند از:اند كه عبارتبندي شدهشرایا در سه دسته طبقه

، دانشجویان، شدگانپذیرفتهاند از: . در این پژوهش، شرایا علي عبارتايزمینهشرایا 

ي اعضاي هیأت علمي و رئیس دانشگاه. این عوامل، رویدادهاي هستند كه منجر به توسعه

گر نیز شامل بودجه، منابع شوند. شرایا مداخلهپدیده اعتبارسنجي و تضمین كیفیت مي

راهبردهاي  يمنزلهبهیادگیري است. عوامل مزبور،  -یادگیري، فناوري و فرایند یاددهي

توانند آن عمل/تعامل هستند كه با پدیده اعتبارسنجي و تضمین كیفیت ارتباا دارند و مي

دانشگاه در ها، ساختار سازماني و سیماي رسالت و اهداف را تسهیل كنند. عالوه بر این،

شوند. این عوامل، میدان رویدادهاي مربوا به اعتبارسنجي و بندي مياي طبقهشرایا زمینه

آورد كه در بطن تضمین كیفیت را تشكیل داده و مجموعه شرایا خاصي را به وجود مي

شود. شرایا مزبور، آن راهبردهاي كنش/واكنش اعتبارسنجي و تضمین كیفیت انجام مي

یک كلیت واحد روي پدیده اعتبارسنجي و تضمین  صورتبهیكدیگر و  در امتداد با

درست پدیده اعتبارسنجي و تضمین كیفیت مستلزم  كاركرد گذارند.كیفیت تأثیر مي

خاص با عوامل خدمات عمومي، مدیریت منابع انساني،  هايياستراتژتعامالت و اتخاذ 

دیني، عامل -عي، عامل فرهنگياجتما-مدیریت دانش، شهروندي سازماني، عامل فرهنگي

ي این تعامالت/فرایندها، پیامدها و ورزشي است. در سایه-فرهنگي و عاملهنري -فرهنگي

توان در چند مقوله شود. این پیامدها را مينتایجي براي نظام آموزش عالي ایران حاصل مي

 الملليبین، یانبندانشآموزش، پژوهش، اقتصاد  اند از:ها عبارتبندي كرد. این مقولهطبقه

 .آموختگاندانششدن و 
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و افزایش ظریفت مولد و  یيافزا ینشباین پژوهش گامي هرچند كوچک در جهت 

حاصل از  یجنتاهاي اعتبارسنجي نظام آموزش عالي كشور است. بدین لحاظ، بارآور طرح

وم، عل وزارتاست. در سطح كالن،  استفادهقابل، در سطح خرد و كالن پژوهش ینا

تحقیقات و فناوري، سازمان سنجش و آموزش كشور، شوراي عالي انقالب فرهنگي و 

معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري، سازمان اطالعات و مدارك علمي كشور و 

توانند از نتایج آن بهره برند. در ریزي آموزش عالي و ... ميي پژوهش و برنامهمؤسسه

مرجع  عنوانبهعالوه بر این، شور مفید فایده است. هاي كسطح خرد نیز براي دانشگاه

 در ي اعتبارسنجيحوزه مندانعالقهتواند پاسخگوي نیازهاي پژوهشيِ پژوهشگران و مي

 باشد. يآموزش عال

 
 اعتبارسنجی نظام آموزش عالی ایران یمیپاراداالگوی  .1شکل 

 

 شرایط علی: 
 پذیرفته شدگان
 دانشجویان

 اعضاي هیأت علمي
 رئیس دانشگاه

 پدیده:

 كیفیت تضمین و اعتبارسنجي

 ای: زمینه شرایط
 هارسالت و اهداف

 ساختار سازماني
 سیماي دانشگاه

 :شرایط مداخله گر
 بودجه

 منابع یادگیري
 فناوري
 یادگیري -فرایند یاددهي

 :تعامالت/فرایندها
 مدیریت منابع انساني/    خدمات عمومي
 شهروندي سازماني/    مدیریت دانش
 دین-فرهن /    اجتماع-فرهن 
 ورزش-فرهن /    هنر-فرهن 

 :پیامدها

دانش /    بین المللی شدن/    اقتصاد دانش بنیان/    پژوهش/    آموزش
 آموختگان
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 منابع

 ،(7119)یان قورچ ينادر قل يترجمه ،يدر آموزش عال ياعتبار ده .(7441) يس .آدلمن

 .719-714 ،(4)1 ،يدر آموزش عال ریزيبرنامهفصلنامه پژوهش و 
ها و مؤسسات آموزش الگویي جهت اعتباربخشي دانشگاه .(7111) مهرنوش .پازارگادي

 ي مدیریت آموزشي،رشته رساله دكتري .عالي كشور در بخش دولتي و غیردولتي

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقیقات.

 ینو تضم ياعتبارسنج يسامانه يبررس .(7147مسعود ) .قهييقره، یلجل .يدآبافتح

یران، ا يآموزش هايتهران، انجمن پژوهشآلمان،  ينظام آموزش عال یفیتك

با تمركز بر  يآموزش هايدر نظام یفیتك ینو تضم یابيكنفرانس ارزش یندوم

 .ينظام آموزش سازيیكپارچه

 انتشارات آگاه. :تهران .كیفیت مسئلهدانشگاه ایراني و  .(7141مقصود ) .خواهفراست

 .ينشر ن :تهران .يدانشگاه و آموزش عال .(7134)مقصود  .خواهفراست

 شناسان.انتشارات جامعه :تهران .فرا روش .(7141احمد ) .محمدپور

 شناسان.جامعه :تهران .روش تحقیق كیفي، ضد روش .(7141احمد ) .پورمحمد

به منطقه  يورود نوساز یامدهايپ یيدرك معنا .(7131) يمهد. یيرضا ،احمد .پورمحمد

 ،یرانا يشناسمجله جامعه .ياینهپژوهش زم يیوهبه ش یراناورامان كردستان ا

4(7/1)، 1-11. 

 عابد. :تهران .كالن نگر یكردرو ي،اسالم یتو ترب یمتعل .(7134حسن ) .ملكي

 .يایارهدر عصر س یادگیريو روش  یچیدهپ يیشهاند .(7131)ادگار و همكاران . مورن
و  يپژوهشكده مطالعات فرهنگ :تهران .دوزي سرخابي یمنيمحمد  يترجمه

 .ياجتماع

تحلیل الگوي اعتبارسنجي و ارزیابي  .(7141سعیده ) .هزادپورامین، سید حامد .هاشمي

، دانشگاه تهران ،تهران .دروني جهت ارزیابي و تضمین كیفیت در نظام دانشگاهي

 .يدانشگاهپنجمین همایش ارزیابي كیفیت در نظام  ،هاي فنيپردیس دانشكده
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