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  چکیده

از  یکـ ین عنـوا بـه   و تضـمین آن  برخـوردار اسـت   يا ژهیوتیاهماز  یعالآموزش  تیفیکضرورت توجه به 

ـ ادر .دیـ آیمبه حسابیعالآموزش  تیریمددر مسائل مهم  ـتا  نی ـام اغلـب  ،راس ـال مـوزش  َآيهـا  نظ در  یع

ـا  . رودیماز آنان انتظار  کههستند  یتیفیکنیبهتربه  دنیرسدر صدد  کهشده خود ادعا دارند اعالم يها هدف ام

نیتضـم حقق و آن را مطلوب را م تیفیک، یعالمورد اعمال در مؤسسات آموزش  يکارهاوسازو  ها هیروایآ

رایج تضمین کیفیت است کـه   يها روشممیزي یکی از .مستلزم انجام ممیزي است سؤالنیاپاسخ ؟ کندیم

سفانه در نظـام آمـوزش   أولی مت ردیگیممورد استفاده قرار ال مذکوردانشگاهی براي پاسخ به سؤ يها نظامدر 

پیش از هرگونـه اقـدام در خصـوص     ،می صورت نگرفته است؛ بنابرایناقداعالی ایران هنوز در خصوص آن 

ـام ي کشـور ضـرورت مطالعـه تطبیقـی     هاطراحی و استقرار الگویی براي ممیزي در دانشگاه ممیـزي   يهـا  نظ

تحقیقی با هدف بررسی  ،در این راستا.شودیمکیفیت آموزش عالی کشورهاي پیشگام در این حوزه احساس 

کشور صـاحب تجربـه در خصـوص     15شامل (ن معیارها و فرایند ممیزي در کشورهاي جها،و تحلیل مفهوم

حاضـر در راسـتاي    ۀي تعیین شده انجام و مقالهامؤلفهو با استفاده از روش بررسی تطبیقی بر اساس ) ممیزي

  . انتشار نتایج آن تدوین شده است
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مهمقد

جهـان   یعـال در آمـوزش   یاصليهااز جمله دغدغه تیفیکنیتضمگذشته،  ۀدر سه ده

.دیـ آیمـ بـه حسـاب  یعالآموزش  یترقتوسعه و  يبرامهم  يکاروسازشده است و 

شدن و هـم   یجهانهم از  کهاست يدیجديا نهیزمعوامل شیدایپامر  نیایاصلعلت 

و  یعـال آموزش  تیفیک، نیبنابرا. ردیگیمت ئنش یعالآموزش  يها نظامیدرونراتییتغ

در  يا مالحظهقابل  تیاهمآن مورد توجه و عالقه است و  نیتضمیچگونگمتعاقب آن 

و  نیمـارت (اسـت  کـرده دایپیعالآموزش  یملانیمتصديهايگذار استیسکاردستور 

  . )1388،يمحمدۀترجم، استال

به ارزیابی مسـتمر کیفیـت نظـام،   کنندهتضمین کیفیت یک اصطالح فراگیر و اشاره 

کـار مـنظم، بـر    وي آموزش عـالی اسـت و بـه عنـوان یـک سـاز      هاسسات یا برنامهؤم

اطالعات و قضاوت از طریق یـک فراینـد منسـجم و     ۀگویی و بهبود بر اساس ارائپاسخ

و اغلب بـه عنـوان بخشـی از مـدیریت      دینمایمتوافق شده و معیارهاي مناسب تمرکز 

خـاص   به طور). 2007والسینو و همکاران،(شودیمعالی در نظر گرفته  کیفیت آموزش

، هـا  گـذاري سیاسـت ، ها مشی خطکلیۀشامل  توان میرا  عالیدر آموزش  کیفیتتضمین

حفـظ،   عـالی آمـوزش   کیفیـت ها آن طریقاز  کهشدهریزي برنامههاي فعالیتو  فرایندها

المیک و جنسن(ت، دانسیابد میارتقاء و توسعه 
1
ممیزي یکی از  ،راستا نیادر ).2001،

آمـوزش عـالی مـورد اسـتفاده      تیفیکنیتضميها نظامدر  کهرایجی است  يکردهایرو

آموزش عالی در کشورهاي مختلـف از   مؤسساتو امروزه تعداد زیادي از  ردیگیمقرار 

ـ   اي طریق ممیـزي، بهبودهـاي قابـل مالحظـه     انـد  آوردهدسـت  ه درخصـوص کیفیـت ب

یمس(
2
،2003.(

تیریمـد يبـرا راهبردهـا و منـابع مؤسسـات    ،ها هیروها، نظام،ها استیسبر  يزیمم

 یتخصص، پژوهش و خدمات يریادگیآموزش و  یاصليکارکردهاو  ها تیفعالتیفیک

د شـو یمـ متمرکـز   یعلمـ بانیپشـت و  یتیحماخدمات  زینو ارتباط و تعامل با جامعه و 

  ). 2007،یعالآموزش  تیفیکتهیکم(
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مورد بررسـی   ۀو برنام مؤسسهي موجود در هاکارها و رویهور روش ممیزي، سازد

مایـل و قـادر بـه اسـتقرار     برنامـه، /مؤسسـه تا اطمینان الزم احراز شود که  ردیگیمقرار 

بـا اهـداف بیـان     شیهـا  هیـ روکیفیت و نگهداري و ارتقاي آن است و به عبارت دیگر،

خـود   کـه موضـوع ارزشـیابی مسـتقیماً    در حالی ،ربه عبارت دیگ.تناسب دارد اش شده

موضوع ممیزي خود کیفیت نیست بلکـه بـه معنـاي بررسـی و مداقـه در      کیفیت است،

ــرو ــا هی ــدها و  ه ــاز و فراین ــايوس ــک   کاره ــود و مســتقر در ی ــ مؤسســهموج ت اس

  ).1388و فراستخواه،  1382بازرگان،(

تیـ فیکتیریمـد يبـرا سسـه مؤتیـ ظرفتـوان و   یابیارزبه دنبال  يزیممهمچنین 

ـ و  یکلـ ، اهداف تیمأموراست که  یروشبه سبک و  یعلميها تیفعال  حیتصـر یجزئ

ـ یبو  یدروننفعانيذيازهاینو به انتظارات و  سازدیمشده را محقق  د دهـ پاسـخ   یرون

دو هـدف اصـلی بـه    ،تیـ فیکيزیـ ممبراین اساس ).2007،یعالآموزش  تیفیکۀتیکم(

ـ کـه مهـم اسـت    يابـزار :کنـد یمبط به هم را دنبال ظاهر متفاوت اما مرت آن  لهیوسـ هب

 شـان يها تیمسئولبر  یمبنخودشان در قبال جامعۀ ییپاسخگویعالآموزش  مؤسسات

يبـرا يراهبـرد يابـزار نکهیاو دوم  دهندیمرا نشان  تیفیکبا  یعالآموزش  تداركدر 

کـارول و همکـاران  (تاسـ  یعالآموزش  مؤسساتدرون  تیفیکبهبود مستمر  لیتسه
1
،

  : شودیمانجام  ریزتحقق موارد  يبراکیفیت  يزیممکلی  به طور،بنابراین). 2008

  ؛تیفیکسنجش توان فرهنگ 

  ؛تعهد به بهبود مستمر نییتع

کـه  نیااز  نـان یاطمو  یعلمـ ياسـتانداردها تحقـق   يبـرا موجود  يها ستمیسیابیارز

  ؛مناسب و اثربخش هستند تیفیکحفظ و بهبود  يبرامورد استفاده  يها سنجه

قیـ طرمؤسسه مفهوم تناسب اهداف و تناسب با اهـداف را از   ایآکه نیامحقق کردن 

اثربخش و کارامد متقبـل شـده و مـرتبط     یروشاش به  و تحقق اهداف تیمأمورياجرا

).2004،یعالآموزش  ونیسیکم(د دهیمبودن اقداماتش را نشان 

در خصـوص   یملـ تجـارب  ،یالمللـ نیبارب فراوان رغم وجود تج بهراستا  نیادر 

                                                                                                               
1. Carol&etal



آموزشی يها نظامپژوهش در   40

پـانزده سـال گذشـته در     یطـ تنها شود و ینممشاهدهرانیادر  یدانشگاهنظام  يزیمم

ـ انجـام   قیـ طراز  تیفیکیابیارزدربارة يچنديها کوششو  ها پژوهش، رانیا و  یدرون

ه اگرچـ  کـه ) 1386بازرگـان، (ت انجـام شـده اسـ    یآموزشـ يهـا در سطح گروه یرونیب

ـ یبو  یدرونـ یابیارزقیطراز  یاعتبارسنج سـطح گـروه    يبـرا حالـت   نیبهتـر در  یرون

ــراامــر  نیــامطلــوب اســت و  یآموزشــ اســت  يضــرورتیــفیکفرهنــگ  اشــاعۀ يب

یآموزشـ يهاگروه تیفیکبهبود  يبراکردیرونیاتنها به  توانینمما ا) 1390بازرگان،(

-و چشـم  دیشـ یانداي چاره زیندانشگاه  در سطح تیفیکبهبود  يبرادیبابلکهکرداکتفا

بـه  .کـرد مطلـوب ارائـه   دانشـگاه   کیـ در خصوص ساختار  يتصورانداز روشن و قابل 

ـ فعال،ردیـ گیمدر سطح دانشگاه مدنظر قرار  کهتیفیکيزیممدر ، گریدعبارت  ـ ارزتی یابی

د توجـه  مـور  تیفیکنیتضمنظام  يهامؤلفهاز  یکیبه عنوان  یآموزشدر سطح گروه  یدرون

. آن باشد عیسرتوسعۀ يبرااي زهیانگو  محركتواندیمو  ردیگیمقرار 

یبرخـ و در  ریـ اخيهـا  سـال در  يزیـ ممروش  کاربردکهنیابا توجه به  ،اساس نیابر 

سـاز و  و  هـا  هیـ روتناسـب   و قضـاوت دربـارة   یبررسـ يبـرا جهان  یعالآموزش  يها نظام

وهش درصدد اسـت تـا   پژ نیاقرار گرفته است،مورد توجه  یعالآموزش  مؤسساتکارهاي

بـه  در کشـورهاي صـاحب تجربـه،   یعـال آموزش ممیزي کیفیت يها نظامتطبیقی  با مطالعۀ

  .و فرایند ممیزي کیفیت آموزش عالی بپردازد هامؤلفهبررسی مفهوم،

پروفسور استوارت سـوترلند  از سوي ابتدا يزیممة واژ
1
ـ نا، ودانشـگاه لنـدن    سیرئـ بی

د شـ  شـنهاد یپ،یدانشـگاه يزیممواحد  ةریمدتئیهویدانشگاهياستانداردهاگروهسیرئ

يهارو(
2
شـروع   1990بریتانیا، ممیزي را از سال  یعالآموزش  ،مؤسساتآن  رویپو ) 2004،

ی در سوئد، نیوزلنـد، اسـترالیا و هنـگ گنـگ مـورد      مؤسساتاز سويو سپس مفهوم آن  کرد

دانشـگاهی تعـاریف    يها نظامر راستاي کاربرد ممیزي در د). 2003،یمس(ت توجه قرار گرف

  :شودیماشاره   ها آناز  ییها نمونهکه در ذیل به  استمختلفی نیز براي آن در منابع موجود 

ـ شـبکه لهیوسشده به  نیتدوفرهنگ اصطالحات در  نیتضـم ينهادهـا یالمللـ  نیب

یعالدر آموزش  تیفیک
3
در  کارهاوسازو  ندهایافر، هاهیروینیبازباییابیارز، يزیمم،
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ـ ابـر  . اسـت ) ها دانشکدهمثال  يبرا(ن از آ یبخشاییعالسسات آموزش ؤم اسـاس   نی

را  تیـ فیککـه یسـاز و کارهـای  ایـ هـا هیـ روبلکه؛ستینیابیارزموضوعتیفیکخود 

، موضـوع به اهداف را در نظـر دارنـد   دنیرسکهییندهایفرآنیهمچنو  کندیمنیتضم

خود قرار  يجادر  تیفیکنیتضميهاهیرواگر  کهاست  نیابر  یاصلفرض . اندیابیارز

ـ فعال(یاصـل يها تیفعالتیفیک، گرفته باشند  و ) پـژوهش  جینتـا و  یآموزشـ يهـا  تی

ـ را بـه همـراه    یعالآموزش  مؤسساتیکلتیفیک ـ شـبکه (د دارن ينهادهـا یالمللـ  نیب

  .)2011،یعالدر آموزش  تیفیکنیتضم

یابیارزبر  اًیثانو  ییپاسخگوبر  اوالً کهبرنامه است  ایمؤسسۀینیبازبدنیفرايزیمم

بـرآورده  ...)و  ها ساختریزو  کارکنان،یدرسبا توجه به برنامه (ه شد انیباهداف  کهنیا

ه وسـیلۀ آن  خاص فرایندي است که ب به طورممیزي کیفیت نیز .دارد دیکأتشده است،

از کفایـت الزم   مؤسسـه ي تضمین کیفیـت  هاکه رویه کندیمت بیرونی تضمین یک هیئ

گزارش ممیـزي   به صورتنتایج ممیزي .ندیآیموردار است و به درستی به اجرا دربرخ

والسینو و همکاران(د شویممستند 
1

 ،2004 :22 .(  

ـ یبتئـ یهکیآن لهیوسه بکهاست  يندیفرا،تیفیکيزیمم حاصـل   نـان یاطمیرون

بوده و بـه صـورت    یکافیا برنامه، بسنده و  مؤسسهتیفیکنیمتضيهاهیروکهکندیم

امـه عمـل   ج) تیفیکزانیم(يافرادلهیوسبه  صرفاً تیفیکيزیمم.شوندیماجرا  یواقع

تیـ فیکيزیـ مم.سـتند ینریـ درگيزیمممورد  يهادر حوزه مایمستقکهردیگیمبه خود 

جـه ینتدر هر صـورت، .جام شودان یرونیباهداف  اییدرونتحقق اهداف  يبراتواندیم

خـاص   یکـرد رو،ینبنـابرا .شـود  يمستندسـاز يزیممدر قالب گزارش  یستیبايزیمم

یفیـت ک، بلکـه  پـردازد  ینمـ عملکردیایفیتکخود به سنجش  يخودبه  ،یفیتکیزيمم

ترجمـه  و اسـتال،   نیمـارت (د دهـ  یمـ را مورد توجه قـرار   یفیتکینتضمساز و کارهاي

  ).1388، يمحمد

 یابیارزکیيا مؤسسهتیفیکيزیممکه  کنندیمنیز عنوان ) 2000(ن اف و همکاراد

يزیـ ممکیـ هـدف از  . آن اسـت  تیـ فیکنیتضـم يها نظاماز کل مؤسسه در رابطه با 

                                                                                                               
1. Vlasceanu & et al
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مؤسسه به منظـور تحقـق و    ياستانداردهاو  ها هیرو، یعلميساختارهایابیارزشتیفیک

که عملکرد مؤسسه  نیابر  یمبناست؛  ننفعايذریسامؤسسه و  انیمشترتیرضاجلب 

  .استادعا شده را دارا  تیفیکآن  یآموزشيدستاوردهاو 

ـ آنکـه یانیـی تعيبـرا برنامـه   ایـ مؤسسـه ینیبـازب نـد یفراست از ا عبارت يزیمم  ای

ـ .سـازد یمشده را برآورده  فیتعراهداف ،آن يها رساختیزو  کارکنانبرنامه، نیهمچن

ـ ارزخـود  قیـ طراز  ندیفرانیا.کندیمدیکأتو برنامه  مؤسسهییپاسخگوبر  يزیمم یابی

 یاعتبارسـنج يشورا(د شویمانجام ) ممیزي بیرونی(یرونیبینیبازبو) یممیزي درون(

یعالآموزش 
1

  .)2004، يهارو، 

یدرونيزیمم
2
و برنامـه و   مؤسسهکفایت و تناسب عملکرد  مؤسساتکهيندیفرا:

  .کنندیمکنترلمؤسسهدر سراسر  خود را تیفیکنیتضميهاهیرو

یرونیبيزیمم
3
ـ باز  یگروهایفرد  کهيندیفرا: کفایـت و   کنتـرل بـه   مؤسسـه رونی

  .پردازدیممؤسسهتیفیکنیتضميهاهیروو برنامه و  مؤسسهتناسب عملکرد 

، هـدف ومـدت زمـان انجـام     عملکـرد ۀبر اساس دامن تیفیکيزیمموگستره  طهیح

بهره  یوچگونگيزیمميارهایمع، يزیمممورديها تیفعالیگدیچیپو تیاهم، يزیمم

؛ )2008کـارول و همکـاران،  (برخـوردار اسـت   يادیـ زوسعت وتنوع از   جینتااز  يریگ

در  کشــورهاي  بایـد معیارهـا و فراینــدهاي آن  مفـاهیم، در بررسـی تطبیقــی،  ،بنـابراین 

.اخته شده استدر ادامه به آن پرد صاحب تجربه  مورد مطالعه قرار گیرد که

  انگلستان

 تیـ فیکنیدرتضـم گرفته شده  کاربه  يالگومراحل  نیتر مهماز  یکیاي مؤسسهيزیمم

ـ ‹‹ ينـد یفرامرحله در واقـع   نیا.انگلستان است مـرور و   قیـ طراز ›› بـر شـواهد   یمبتن

ـ بازدقیطرآن از  یبررسو  یدرونیابیارزبه استناد گزارش  یرونیبهمگنان  یابیارزش دی

فرایندي اسـت  اي مؤسسهممیزي  ).2006،تیفیکنیتضمنهاد (ت اس مؤسسهاز  میمستق

ـ از  ياسـتانداردها قابـل قبـولی را براسـاس     تیفیکمؤسسهبراي بررسی اینکه آیا  شیپ

                                                                                                               
1. Council for Higher Education Accreditation
2. internal audit
3. external audit
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نیتضــمنهــاد (د کنــیمــخــود حفــظ  تیــمورأمشــده و بــا در نظــر گــرفتن  فیــتعر

  ).2009،تیفیک

  سوئد

سوئد یعالآموزش  یملنهاد 
1

ـ ربرنامهتیمسئول نـد یفرادر  مشـارکت و  تیریمـد ،يزی

 يبـرا اي لهیوسـ جـاد یايزیـ مماز  یملهدف نهاد . را برعهده دارد یملدر سطح  يزیمم

يزیـ مم. سوئد است یعالآموزش  مؤسساتعملکرددر  دیتجدارتقاء و بهبود مداوم و 

يبـاالتر ياسـتانداردها به  تیفیکنیتضميهاهیروتا چه اندازه  نکهیایبررسبه  تیفیک

زمـان کلـی بـراي    ). 2012سـوئد،  یعـال آموزش  یملنهاد (د پردازیم،شده است یمنته

 به طـور ارزیابی و بازبینی گروه همگنان بیرونی ممکن است ـ   فرایند ممیزي شامل خود

).1996،یعالآموزش  یملنهاد (ماه باشد  8تا  5معمول 

  فنالند

ـ ارزر امـ  یمتـول 2آموزش عالی فنالنـد ارزیابیشوراي .در فنالنـد اسـت   يزیـ ممو  یابی

آمـوزش مؤسسـات کیفیـت تضـمین توسعه سیستمازممیزي پشتیبانیهدفنیتر مهم

ـ اروپـا کیفیـت تضـمین اصـول بـه پیوستنبرايعالی رقابـت بهبـود آنموجـب ه و ب

يهـا  سـتم یسممیزي مدل.استجهانیآموزشبازاردرفنالندعالیآموزشمؤسسات

وهــا دســتورالعملبرمبنــايآمــوزش عــالی فنالنــدارزیــابیيشــوراکیفیــتتضــمین

، یعـال آموزش  مؤسسهکیفیت مشیخطتوسعهاهمیتبرکهاروپایی استيهاتوصیه

ونقـش دانشـجویان  راهبـري، ومـدیریت ابـزار عنـوان بـه کیفیتتضمینيها ستمیس

آنفیـت کیتضـمین مستمرجهت بهبودعالیآموزشمؤسسهتعهدهمچنینکارکنان و

 تیفیکنیتضمستمیسیاثربخشو  تیشفاف،عملکرد،تیجامع، يزیممدر . کندیمکید أت

ـ ارزو  کنتـرل خـود را   تیـ فیکنیتضـم ستمیس، مؤسسهآن  لهیبوسکهیروشزینو  یابی

سـت از  ا عبارت يزیممراستا  نیادر .ردیگیممورد خطاب قرار ،دهدیمو توسعه  کرده

ـ آکنـد یمیابیارزکهمندنظاممستقل و یرونیبیابیارزکی  مؤسسـه تیـ فیکسـتم یسای

                                                                                                               
1. The National Swedish Agency for Higher Education
2. Finnish Higher Education Evaluation Council(FINHEEC)
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ـ آمناسب اسـت و   کارکردهاهدف و  يبرایعالآموزش  ـ تعريارهـا یمعبـا   ای شـده   فی

حفـظ  بـراي عـالی آموزشمؤسسهکهیندهاییوفرا هاروش بر رویه نیا.مطابقت دارد

متمرکـز   ،دهـد یمـ قـرار  استفاده موردشیملکردهاع) تیفیکتیریمد(ت کیفیوتوسعه

متفـاوت يها اسیمقمعیارها را باازيا مجموعهکیفیت،تضمینسیستم ممیزي.شودیم

ر حال ظهـور، عدم وجود، د:ردیگیمبه کارسیستمتوسعهازمختلفمرحلهچهاربراي

  ).2008و  2011فنالند، یعالآموزش  یابیارزيشورا(پیشرفته در حال توسعه و

  نروژ

ن کیفیت در آموزشنهاد نروژي براي تضمی
1

 تیفیکيزیمم.است تیفیکيزیمم، متولی 

سـال انجـام    6و حـداقل هـر    اسـت  نروژ تیفیکیرونیبنیتضمستمیسدر  یاصلعامل 

بر روي ارزیابی  هايزیمم).2012نهاد نروژي براي تضمین کیفیت در آموزش،(د شویم

ـ  و اثرشـان بـر کیفیـت آموزشـی تمر     مؤسسـات تضـمین کیفیـت    يها ستمیس د کـز دارن

  ).2009فروستاد،(

نهاد نروژي براي تضمین کیفیـت در آمـوزش، تصـمیمات مربـوط بـه زمـان بنـدي        

بـر اسـاس    .کندیمماه قبل از بازدیدها مطلع  6را  مؤسساتو  کندیمرا اتخاذ  هايزیمم

براي بـرآوردن الزامـات درمـورد تضـمین کیفیـت       مؤسسهاگر یک نتایج فرایند ممیزي، 

ماهه به منظـور اصـالح سیسـتم بنـابر      ششزمانی یک محدودة مؤسسهموفق نشود، به

اسناد مربوط به اقدامات صـورت گرفتـه را    بایدمؤسسه. شودیمتوصیه کارشناسان داده 

این مرحله نیـز حـاکی    اگر نتیجۀ. دهدیمسپس نهاد ممیزي مجددي را ترتیب کند ارائه 

یـا حـق درخواسـت    (آموزشـی جدیـد   ي هـا اختیار ایجاد برنامـه از عدم موفقیت باشد،

).2009فروستاد،(د شویمسلب  مؤسسهاز ) ي آموزشی جدیدهااعتبارسنجی براي برنامه

  دانمارك

 را حمایت از کار در حـوزة اي مؤسسهيهايزیممهدف کلی از ،2دانماركارزیابینهاد 

ین و مناسب بـراي تضـم   يها ستمیسدر توسعه و حفظ  ها آنو  وظیفۀ مؤسساتکیفیت 

                                                                                                               
1.The Norwegian Agency for Quality Assurance in Education(NOKUT)
2.Danish Evaluation Institute(EVA)
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اي مؤسسـه يهـا يزیـ مم.)2010،دانمـارك ارزیـابی نهاد(د کنیمتوسعه کیفیت معرفی 

براسـاس اسـتانداردها و    2006معیار بـراي کیفیـت مطلـوب کـه در سـال       12مطابق با 

اروپایی يها دستورالعمل
1
واهلن(شودیمانجام شده است،ارائه 

2
،2007.(  

  شیاتر

تیفیکنیتضمنهاد اتریشی براي 
3

سیسـتم مـدیریت   آیـا کـه  کندیمیبررسممیزي در

آیـا اینکـه ارزیـابی وکیفیت آنبراي رسیدن به اهدافیعالآموزش  مؤسسهازکیفیت

اسـت،   تیـ فیکنیتضـم نهاد  ممیزياستانداردششانطباق بادرمدیریت کیفیتسیستم

 هـاي ممیـزي بـا   معیار).2012,تیـ فیکنیتضـم نهـاد اتریشـی بـراي    (کنـد یمتیحما

 آمـوزش عـالی اروپـا و نیـز بـا      ةتضمین کیفیـت در حـوز   يهایمشاستانداردها و خط 

. مـدیریت کیفیـت، همخـوانی دارد    يهـا  سـتم یسۀالزامات قانونی اتـریش بـراي توسـع   

همچنین استانداردهاي ممیزي براساس تجربیات بین المللی در مدیریت آموزش عالی و 

  .)2009اتریشی براي تضمین کیفیت، هادن(ت اقدامات ممیزي، پایه گذاري شده اس

  آلمان

آلمانشوراي اعتبارسنجی 
4

در راستاي رویکرد اجباري اعتبارسنجی و اعطـاي اعتبـار بـه    

غیراجباري و داوطلبانـه اسـتفاده    به طورآموزش عالی، از رویکرد ممیزي نیز  مؤسسات

پیشنهاداتی  وتضمین کیفیت موجودي هارویهبازنگري در این رویکرد با هدف .کندیم

  ).2009هوباچ،(د شویممعیار انجام  ششدر راستاي بیشتر ۀبراي توسع

  سوئیس

و 2003-4يهـا سـال از 5سیسـوئ رکز اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عـالی  م

 يهـا يزیـ ممدر امور آموزش و پژوهش، به انجام  یدولتدبیرخانه  يسو، از 2007-8سپس

                                                                                                               
1. European Standards and Guidelines
2. Wahlén
3. The Austrian Agency for Quality Assurance(AQA)
4. German Accreditation Council
5. organe d accreditation et d assurance qualite des hautes ecoles suisses( Swiss Center of 
Accreditation and Quality Assurance in Higher Education (OAQ))
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ه ي دولتی پرداختـ هاکیفیت دانشگاه یدروننیتضمسیستم کیفیت طراحی شده براي ارزیابی 

بـا توجـه بـه    .براي اختصاص بودجه فـدرال اسـت   يازیناجباري و پیش هايزیمماین .است

براي تضمین کیفیت، موضوع ممیزي اقدامات انجـام  سوئیس يهادستورالعمل مجمع دانشگاه

ش و هرگونـه ارتبـاط بـه هـم     براي اطمینان از کیفیت آموزش، پـژوه  ها دانشگاهشده توسط 

و هدف آن بررسـی وضـعیت فعلـی اقـدامات تضـمین       باشدیمیبانیپشتبا خدمات  وستهیپ

تضـمین کیفیـت مجمـع     يهـا  دسـتورالعمل کیفیت در دانشگاه بـا اسـتفاده از اسـتانداردها و    

 ییهـا  نامـه باید توصیه  نیهمچنممیزي .باشدیمسوئیس به عنوان معیار سنجش  يهادانشگاه

مرکز اعتبارسـنجی و  (د کني خاص فراهم هاتضمین کیفیت در دانشگاه يارهایمعاي بهبود بر

براي هر دانشگاه بـه   هايزیممدر سوئیس   ).الف 2012،سیسوئتضمین کیفیت آموزش عالی 

دریافـت  منجـر بـه کـاهش     توانـد یميزیممنتیجه .باشدیمرسمیت شناخته شده و اجباري 

اشــد ،امــا پــیش از کــاهش در ب) هدرصــد از بودجــ 25ز بــیش ا(دولــت فــدرال از بودجــه 

  ).2009,برینک و کوهلر(ردیگیمبودجه،ممیزي مجددي بعد از یک سال انجام 

ایاسپان

کیفیـت   یدرونتضمین  يها ستمیس، ارزیابی  1کیفیت اسپانیا  یاعتبارسنجنهاد ملی ارزیابی و 

د باشـ یمـ رده است که غیر اجباري ارائه ک 2007ا در سال ر) يبرنامه ممیز(در آموزش عالی 

برنامه ممیـزي،   يابتکارهدف از طرح ).2012اسپانیا، یاعتبارسنجنهاد ملی ارزیابی کیفیت و (

سـتم یسنـد یفراآموزش عالی در تعریف، طراحـی و اجـراي    مؤسساتو  ها دانشگاههدایت 

پرز(ت اس تیفیکیدروننیتضم
2
  :دارد هیپابرنامه دو هدف يزیممبه عبارت دیگر ). 2009،

یدرونـ نیتضميها ستمیسیطراحيبراییرهنمودهابا  یعالمؤسسات آموزش  زیتجه

یمدرکمنجربه  يها برنامهيبراتیفیک

  .دهندیمشنهادیپکه 

نیتضـم ينهادهاۀلیوسبه  ها ستمیسنیایطراحقیتصدبه که منجر يا هیروياجرا

).2007اسپانیا، یسنجاعتبارنهاد ملی ارزیابی کیفیت و (د شویمتیفیک

                                                                                                               
1. National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain( ANECA)
2. Pérez
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ایاسترال

و مسـتقل   منـد نظامیبررسکیرا به عنوان  يزیمم، 1استرالیا يهادانشگاهکیفیتنهاد

شده مطابقت دارد  يزیربرنامه باتیترتمربوطه با  جینتاو  ها تیفعالایآکهنیانییتعيبرا

اهـداف مناسـب    بـه  یابیدسـت يبـرا و  شوندیماثربخش اجرا  به طورباتیترتنیاایآو 

اسـت   ییهـا يزیممکنندة  شروع ایاستراليها دانشگاهتیفیکنهاد .کندیمفیتعر، هستند

یعلمـ تئـ یهياعضـا از  یکینهاد  نیاییاجراریمدو  دیآیمها به عمل  که از دانشگاه

و بـا فـرض مسـئول     يزیممکننده  را به عنوان هماهنگ استرالیا يهانهاد کیفیت دانشگاه

  ).2010،ایاستراليها دانشگاهتیفیکنهاد (د کنیم، انتخاب يزیممهر  يبرایاصل

  نیوزیلند

اسـت 2"وزلنـد ینيهـا دانشـگاه  یعلمـ يزیـ ممواحد "لندیوزیندر  يزیممنهاد مسئول 

 يهـا هیـ رویسـتگ یاش) 1:کنتـرل ست از ا عبارت يزیممو ) 20020و 3،2007نگزیجن(

ـ بدر ارتباط با اهداف  تیفیکشده  يزیربرنامه ـ فعالنطبـاق  ا) 2شـده  انی یعملـ يهـا  تی

ـ بدر تحقـق اهـداف    ها تیفعالیثربخشا) 3ها برنامهبا  تیفیک ياسـتانداردها (شـده    انی

  ).  4،1994وزلندین

  کنگهنگ

تیـ فیکنیتضميشوراتوسط  کنگدر هنگ  تیفیکيزیمم
5

يزیـ مم. شـود یمـ انجـام  

ـ باهداف  يبرامناسب  يجارا در  ییاجرايکردهایرومؤسسهایآکهکندیمیبررس  انی

بـه اهـداف    یابیدستمنابع را به منظور  ایآ؟کندیمرا دنبال  ها تیفعالایآشده خود دارد؟ 

نشـان دادن حصـول اهـداف و بـه      يبـرا شواهد قابل اثبات  ایآو  ؟برد یکارمه بمذکور

از اي مجموعـه  ینیبـازب تیـ فیکنیتضميشورايزیمموجود دارد؟ ها آندنیرسجهینت

 نکـه یاو اثبـات   حیتشـر را به  مؤسسات؛ اگرچه ستینشده  نییتعشیپاز  يستانداردهاا

ـ فیک. کنـد یمـ ملزم ،اند افتهیاستانداردها دست  نیاچگونه به   انیدانشـجو يریادگیـ تی

                                                                                                               
1. Australian Universities Quality Agency(AUQA)
2. New Zealand Uviversities Academic Audit Unit
3. Jennings
4. Standards New Zealand
5. Quality Assurance Council(QAC)
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سیسـتم نقطـه کـانونی و اصـلی   یادگیري دانشجوکهآنجااز. استيزیممهدف عمده 

ـ فعاليهاجنبهتمام به بررسی هايزیممممیزي است، کیفیـت  بـه کـه مؤسسـه يهـا  تی

توسـعه  برنامـه ریـزي و  ازهـا  تیفعالاین .پردازندیم،کندیمکمک دانشجویانیادگیري

حمایـت از  تا یـاددهی، ارزیـابی و  بررسی برنامهتصویب وطراحی،ازطریقخط مشی

  ).2008،تیفیکنیتضميشورا(ابندی یمدانشجویان گسترش 

  عمان

ـ فیکبهبود و  نیتضممسئول 1عمان یسنجار اعتب يشورا یعـال آمـوزش   مؤسسـات تی

و  تضـمین  ينـدها یفراارزیابی اثربخشـی  يروکید ممیزي کیفیت أتدر این راستا .است

بـه عبـارت   .باشدیمشده آن  انیبيها آرماناهداف و  يراستادر  مؤسسهکیفیت  يارتقا

در این کشـور اسـت و   اي مؤسسهیاعتبارسنجندیفراگام در  نیاولتیفیکيزیممگرید

ـ فعالتیـ فیکجامعـه دربـارة   يبـرا نیتضـم از  یسطحساختنهدف آن فراهم  يهـا  تی

بـه اقـدامات    کمکدر جهت  مؤسساتيبراو بازخورد سازنده  یعالآموزش  مؤسسات

  ).2008کارول و همکاران،(استبهبودبخش در حال انجام آنها 

  روسیه

اولین نهاد دولتی مستقل ارزیابی و ، 2شغلی توسعۀ د تضمین کیفیت آموزش عالی ونها

کـه در زمـره رویکردهـاي تضـمین      اسـت آموزش عـالی روسـیه    تبارسنجی در حوزةاع

نهاد تضمین کیفیـت آمـوزش عـالی و    (کندیمکیفیت خود از روش ممیزي نیز استفاده 

نـه  کـه چگو  کنـد یمـ ارزیـابی  اي مؤسسهممیزي خالصه، به طور). 2012توسعه شغلی،

. دهـد یمـ قـرار   تـأثیر را تحـت   مؤسسـه عملکرد اي، مؤسسهي تضمین کیفیت هارویه

انجـام شـده توسـط     يهایابیارزو  ها دادهممیزي براساس تجزیه و تحلیل کیفی و کمی 

با توجه به قوانین دولتی،اي مؤسسهدر ممیزي  .شودیمکارشناسان مستقل بیرونی انجام 

نهـاد تضـمین کیفیـت    (ردیـ گیمـ مورد توجه قـرار   اصلی در حوزه آموزش چهار جنبۀ

  ).2009آموزش عالی و توسعه شغلی،

                                                                                                               
1. Oman Accreditation Council
2. The Agency for Higher Education Quality Assurance and Career Development (AKKORK)
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  یجنوبيقایآفر

در آمـوزش  تضـمین کیفیـت  تـرویج يهـا  تیمسـئول 1آمـوزش عـالی  کیفیـت کمیتـه 

و معتبرشـناختن  آمـوزش عـالی  مؤسسـات کیفیـت  تضمین ساز و کارهايعالی،ممیزي 

يا مؤسسـه يزیـ مم).2008،همکـاران بوتـا و  (را برعهده دارد عالیآموزشيهابرنامه

آمــوزش عــالی کیفیــتآن کمیتــه قیــطراســت کــه از  ییهــایشناســ روشاز  یکــی

بـه مرحلـه عمـل     يزیـ ر طـرح از مرحله  تیفیکنیتضمرا در خصوص  شیها تیمسئول

يبـرا ، راهبردهـا و منـابع مؤسسـات    هـا  هیـ روهـا،   ، نظامها استیسبر  يزیمم.رساندیم

، پژوهش و تعامل بـا  يریادگیآموزش و  یاصليکارکردهاو  ها تیفعالتیفیکتیریمد

بـه  . شـود یمـ متمرکـز   یعلمـ یبانیپشـت و  یتیحماخدمات  ها آنجامعه و و در راستاي 

ـ ارزبه دنبال  يا مؤسسهيزیممگفت  توانیم، ژهیوخاص و  اریبسصورت  تـوان و   یابی

اسـت کـه    یروشـ سـبک و   به یعلميها تیفعالتیفیکتیریمديبرامؤسسهتیظرف

ـ نمایمـ شـده را محقـق    حیتصریجزئو  ژهیوو اهداف  یکل، اهداف تیمأمور و بـه   دی

ـ فیکتـه یکم(د دهـ یمـ پاسـخ   یرونیبو  یدرونمختلف  نفعانيذيازهاینانتظارات و   تی

  ).2007،یعالآموزش 

روش

از .اسـت يا سـه یمقایا  یقیتطبو از نوع بررسی  تحلیلیـ   توصیفیروش تحقیق حاضر 

آمـاري مـورد    آن در جامعـۀ اي به توصیف موضوع و تبیـین و تحلیـل مقایسـه    ،این رو

مطالعه پرداخته شده است که موجبات شناخت هر چه بیشتر از ممیزي کیفیت در نظـام  

 کـه  کنـد یمـ را شناسـایی   ها آنو نقاط اشتراك و افتراق  آوردیمآموزش عالی را فراهم 

بـه  .داري و کاربرد ممیزي در نظام دانشـگاهی ایـران باشـد   تواند مبنایی براي الگوبرمی

ـ ی؛شـود یمـ محسـوب   سـه یمقاو  لیتحلمرحله اول  فیتوص،عبارت دیگر ضـمن   یعن

و  لیـ تحلجهـان و   یعـال آمـوزش   تیـ فیکيزیـ مميهـا  نظامموجود  تیوضعفیتوص

 شـده  دهیکشـ ریتصـو ، وجوه اشتراك و افتراق آنهـا بـه   یجهاناتیتجربیقیتطبۀسیمقا

  . است

                                                                                                               
1. Higher Education Quality Committee(HEQC)
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یعالممیزي و تضمین کیفیت آموزش  يها نظامپژوهش مذکور شامل  يآمارجامعۀ

کشـور انگلسـتان، سـوئد، فنالنـد، نـروژ،       15(تجربـه در ایـن حـوزه     يدارايکشورها

و  هیروسـ کنگ، عمان،  ، هنگلندیوزین، ایاسترال، ایاسپان، آلمان، سیسوئ، شیاتردانمارك، 

ـ از شـبکه   یبررسد و مدارك مورد بر اساس اسنا) یجنوبيقایآفر ينهادهـا یالمللـ  نیب

تیفیکنیتضم
1

تیفیکنیتضمییاروپاو شبکۀ 
2

در جهت جمع آوري اطالعـات  . است

حــوزه  از منــابع  نیــادانــش و تجربــه در  يدارايکشــورهاۀیــکلو پوشــش  هــا دادهو 

  . رسمی و معتبر استفاده شده است ینترنتیاي هاو پایگاه يا کتابخانه

  ها فتهای

ممیـزي کیفیـت آمـوزش عـالی در      يها نظامتطبیقی  در راستاي هدف تحقیق که مطالعۀ

، فهـوم ممیـزي  م: مؤلفۀ اصـلی شـامل  سه ،استکشورهاي صاحب تجربه در این حوزه 

مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و     ) مؤلفـه زیر  12شامل (يرایند ممیزفعیارهاي ممیزي و م

  :است نتایج آن در زیر به تفکیک ارائه شده

تعاریف مربـوط بـه آن   ر بررسی تطبیقی مفهوم ممیزي، به منظو: فهوم ممیزيم) فال

 کشورهاي مورد مطالعـه کـه در پیشـینۀ   متولی ممیزي کیفیت آموزش عالی  يها نظامدر 

تحقیق ارائه شده مورد تحلیل قرار گرفته است و وجوه افتراق و اشـتراك آن بـه شـرح    

  :استجدول زیر قابل ارائه 

  افتراق  اكاشتر

مؤسسه  ینیبازب: ندیفرا-

ـ ارزو سـاختار   هـا  هیـ روبر نظـام،   دیتأک- و  یابی

تیفیکنیتضم

و بهبود ییپاسخگو: اهداف-

شواهد محور بودن-

ـ ئیهاز سوياجرا در سطح مؤسسه و - خـارج   یت

ـ نظام  یابیارزشو  یبررستاکید خاص بر - یدرون

مؤسسه تیفیکنیتضم

به عنـوان   تیفیکنیتضمو  یابیارزتاکید بر نظام -

مؤلفه ممیزي کی

ها رساختیز، کارکنان و یآموزشمۀبر برنا دیتأک-

برنامه ایمؤسسه  يندهایفراتمرکز بر -

                                                                                                               
1. International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education(INQAAHE)
2. European Association for Quality Assurance in Higher Education  (ENQA)
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از مؤسسه

یاصـل موضوع و هـدف   تیفیکمیمستقیابیارز-

ستین

تــوان مؤسســه در خصــوص تقبــل و  ییبازنمــا-

تیریمـد در خصـوص   تشیمسئولکردن  یاتیعمل

تیفیک

ـ ماز  یآگـاه و  یبررس- ـ مأمورتحقـق   زانی و  تی

اهداف

نقاط قوت و ضعف مؤسسه  یابیارز-

بهبـود و ارتقـا    يبراشنهاداتیپو  ها هیتوصارائه -

برنامه ایمؤسسه  تیفیک

ـ نتمرکز توجه به بهبـود مـورد   - از  نـان یاطمو  ازی

مـورد توافـق    ، مطلوب ویقانونالزامات  يریگیپ

نفعانيذارائه خدمات مطلوب به  يبرا

مند مؤسسه  نظام یبررسبه  یستمیسدگاهید-

  ارائه نتایج ممیزي در قالب گزارش ممیزي-

بـر   تیـ فیکشده  يزیر برنامهيها هیرویستگیشا-

یعملـ يها تیفعالشده، انطباق انیباساس اهداف 

و تحقـق   هـا  تیفعالیاثربخشها و  با برنامه تیفیک

شده انیباهداف 

 و منـابع  هـا  هیـ رو، نـدها یفرا، ساختارها، استیس-

و  هــا تیــفعالتیــفیکتیریمــديبــرامؤسســات 

ــا ــيکارکرده ــو  یآموزش ــژوهش و يریادگی ، پ

و تعامل با جامعه ياورفنّ

 مؤسسهبر اساس اهداف  تیفیکقضاوت در بارة-

شده نییتعشیپاز  ياستاندارهابا و 

 تیـ فیکنیتضـم و  یابیارزنظام  یبررسبر  دیتأک-

و یکپارچگیاز انسجام،  یآگاهدر جهت اطالع و 

  امدهایپو  جینتافرایندها یا  تیمطلوب

شناسی ممیزي در کشـورهاي مـورد مطالعـه    مفهوماي تحلیل مقایسه،به عبارت دیگر

در تعاریف است که ممیزي را الگو، روش یا فراینـدي بـراي    حاکی از این وجه اشتراك

یزانـی  مم از سـوي مؤسسـه ارزیابی یا بازنگري در امر مدیریت یا تضـمین کیفیـت   بررسی، 

نتـایج آن در قالـب گـزارش ممیـزي      و ارائـۀ ) یئت ممیزانه(يمورد ممیز مؤسسهخارج از 

  :جه افتراق تعاریف مذکور نیز در دو مورد قابل ذکر استو. کنندیممعرفی 

ت اقــداماکــار، رویــه، انجــام مســئولیت،  وســازموضــوع ممیــزي کــه نظــام، ســاختار، 

هبردهـاي مـورد اسـتفاده در امـر مـدیریت یـا       و را) خط مشـی (ت سیاس، )تفعالی/ها تالش(

کلـی و بـا دیـدگاهی سیسـتمی و همـه جانبـه نگـر در         بـه طـور  مؤسساتتضمین کیفیت 

ـ ) عرضه خدمات تخصصـی (ه پژوهش و تعامل با جامعي آموزش، هاحوزه بـه  یـا   باشـد یم

.کندیمکید تأ مؤسسهخاص بر نظام ارزیابی و تضمین کیفیت  طور

فاده در ممیزي کـه در برخـی کشـورها عـالوه بـر معیارهـا یـا        مرجع قضاوت مورد است

و شـامل  کشـورهاي    شـود یمـ نیز تاکید اي مؤسسهبر اهداف  استانداردهاي تعریف شده
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  .استعمان و آفریقاي جنوبی ، هنگ کنگ، نیوزلندفنالند، استرالیا، 

در  دو دسته تعریـف بـراي ممیـزي کیفیـت     توانیمبا توجه به نکات فوق  ،بنابراین

  :نظام آموزش عالی ارائه کرد

فراینـدها و  ، هـا  هیـ روو هدفمند بررسی و تحلیل سـاختار،   رایند سیستماتیکف) فال

آمـوزش عـالی در جهـت اطمینـان از تحقـق       مؤسساتمورد استفاده در  ساز و کارهاي

 زش، پـژوهش و عرضـۀ   که سه کارکرد اصلی آمـو  مؤسسهماموریت و اهداف بیان شده 

نظامِ ارزیابی و تضمین کیفیت هـر   ،به عبارت دیگر.ردیگیمرا در بر خدمات تخصصی

  .دهدیمي مذکور را مورد ارزیابی قرار هایک از حوزه

به منظور آگـاهی و   مؤسسهایند بازبینی و بررسی نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت فر) ب

  . فاده آنمورد است ساز و کارهايو  ها هیروحصول اطمینان از اثربخشی و کارایی 

تضمین کیفیت، اسـتفاده از   يها روشممیزي نیز همچون سایر در: يزیمميارهایمع) ج

و الزم  يضـرور ا و الزامـاتی بـراي قضـاوت    هـ ) كمـال (ر ایمعشامل  هامؤلفهیک مجموعه 

 زانیـ ممنیهمچنـ خواهند شد و  يزیممییمبنابدانند که بر چه  دیبااست؛ چرا که مؤسسات 

بر این اسـاس معیارهـاي ممیـزي مـورد     .باشد ییمبنابر چه  دیباآنان  ياه قضاوتبدانند که 

 استفاده در نظام آموزش عالی کشـورهاي مـورد مطالعـه در جـدول زیـر اسـتخراج و مـورد       

  :قرار گرفته است يا سهیمقاتحلیل 

نام 

  کشور

  معیارهاي ممیزي

  انگلستان

اي مؤسسهرویکرد .3/فرصتهاي یادگیرياي مؤسسهمدیریت .2/استانداردهاي آموزشیاي مؤسسهمدیریت .1

 التیتحصیپژوهشبراي دانشجویان اي مؤسسهترتیبات .5/ترتیبات همکاري.4/کیفیت يارتقابه 

  اطالعات منتشر شده./6/تکمیلی

  سوئد

در  یهمگانشارکت م) 4/ي ذي نفعهامکاري در میان گروهه) 3/رهبري) 2/اهبردي براي اجراي کیفیتر) 1

  یرونیباي رتباطات حرفها) 7/ارزشیابی و  پیگیري يها ظامن) 6/ گانگیی) 5/ کیفیت يارتقا

  فنالند

تیریمد.4/تیفیکستمیستوسعه .3/عملکردهاو  کیاستراتژتیریمد.2/آموزش عالی مؤسسهخط مشی کیفیت  .1

  کلکیبه عنوان  تیفیکستمیس.6/یآموزشيهابرنامه.5/یعالآموزش  مؤسسهیاصلفیوظاتیفیک

  روژن

ـ فیکدربـاره   مؤسسهاهداف تعریف شده  -2/مؤسسهتلفیق تضمین کیفیت در فعالیت راهبردي  -1  تی

کـار در  سازماندهی  -4/یسازمانهبري و مدیریت در سطوح مختلف اارتباط کیفیت با ر -3/آموزشی 

و هـا  تیمسـئول و اقداماتی که مشارکت گسـترده بـا توزیـع معـین      ها سمیمکاناز طریق کیفیت حوزه 

جمـع آوري   -5/اختیارات براي عناصر و مراحل مختلف کار در حوزه کیفیت را تضمین خواهد کرد 
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نام 

  کشور

  معیارهاي ممیزي

تجزیـه و تحلیـل    -6/و سـایر منـابع اطالعـات     هاو سازماندهی اطالعات به دست آمده از ارزشیابی

ی براي کیفیت به عنوان مبنای مربوط بهاز نتایج  مؤسسهاستفاده  -7/اطالعات و ارزیابی حصول اهداف

روشـن   -8/باشـد یمـ تصمیم گیري و اقداماتی که در تضمین و توسعه کیفیت آموزشی مـورد هـدف   

ـ نمایمکمک  مؤسسهدر  ها تیاولونمودن اینکه چگونه کیفیت به مدیریت منابع و  منـابع انسـانی،   (دی

روي کـل  بـر  مؤسسـه کیفیت و تمرکـز  امر مشارکت فعال دانشجویان در  -9) /تزیر ساخت، خدما

از ارزیابی جـامع و منسـجم کیفیـت     مؤسسهگزارش ساالنه به هیات مدیره ارائه  -10/محیط یادگیري

  و اقدامات براي بهبود مستمر ها برنامهآموزشی و بررسی 

  دانمارك

آورياطالعات وجمعسیستم.4/اهداف کیفیت.3/تیفیکیسازمانده.2/تیفیکيهاهیرواستراتژي و .1

/ یرونیبنفعانیذمشارکت.7/داخلیذینفعانمشارکت..6/ها دادهالعات و اطاستفاده از.5/هاداده

کار در حوزه کیفیت.10/انیدانشجویابیارز. 9/و جوایزهابرنامهايدوره بررسیونظارتتصویب،.8

  اطالعات عمومی.12/وحمایت از دانشجویانمنابع یادگیري.11/براي کارکنان آموزشی

  اتریش

، ادغام آنيراهبرساز و کارهايباراهبرداین راهبرد کیفیت است وارايآموزش عالی دمؤسسه-1

  .شودیم

2-باشد یميرهبريهامسئولیتبخشی از، کیفیتو توسعه  تضمین.  

فیتعررا  وظایفو هامسئولیتواگذاريشفافآموزش عالی به طور روشن ومؤسسه-2

  .کندمیرا فراهمیابی به اهدافدستمورد نیاز براياطالعاتبه آسانیدسترسنیوهمچن

فرآیندهايازسیستم مدیریت کیفیتوکیفیت ایجاد شده است یدروننیتضمبراي ییهارویه-4

  .کندیمآموزش عالی، حمایت مؤسسهیاصل

باشد ویمتیفیکسیستم مدیریت ناپذیر ازبخشی جدایی، رسانیو اطالعنظارتيهاسیستم -5

  .کندیمهیل را تسم منظدهیگزارش

  .شودیمشاملرامختلفنفعانیذندمنظاممشارکت، سیستم مدیریت کیفیت -6

  سوئیس

-6/انسانیتوسعه منابع-5/هایابیارز-4/ها تیمسئولو  ندهایفرا- 3/کاربردنهیزم- 2/راهبرد-1

  ارتباطات -7/و تصمیم گیرياطالعاتازاستفاده 

  آلمان

سیسـتم تضـمین درونـی    .3/ یتی بـراي یـاددهی و یـادگیري   مـدیر  هـاي  سیستم.2/شایستگیاهداف .1

  اسنادارائه .6/پذیري مسئولیت.5/ سیستم گزارش دهی.4/کیفیت

  اسپانیا

 يها تیفعالکالس درس و دیگر  يها تیفعال.3/ برنامه یطراح.2/ خط مشی و اهداف کیفیت.1

/ پیامدها.6/ اتمنابع فیزیکی و خدم.5/ یآموزشو کمک  یآموزشکارکنان .4/ محوردانشجو

  اطالعات عمومی.7

 تیریمـد .5یالملل نیبيها تیفعال.4تعامل با جامعه.3پژوهش و آموزش پژوهش.2يریادگیـ   سیتدر.1  ایاسترال
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نام 

  کشور

  معیارهاي ممیزي

  و اداره امور

  لندیوزین

تضمین کیفیت.5/پشتیبانی ویآموزشکارکنان .4/وزلندینسیتاسمانیپ.3/یپژوهشمحیط .2/آموزشو یادگیري.1

  یخارجعلمیهمکاري و مشارکت.8/یاجتماعمشارکت.7/و پشتیبانی اداريمدیریت .6/يامؤسسه

هنگ 

  کنگ

و فرایندهاي برنامهتوسعه.3/و پاسخگوییریزيمدیریت، برنامه.2/مناسببیان اهداف.1

 آموزشو، نحوهمنابعشامل  برنامهارائه. 6/برنامه درسی یطراح.5/نظارت و بازبینی برنامه.4/تصویب

به عنوان مثال(کالس درسي خارج ازهایادگیريدیگریادگیري عملی و .7/دانشجوادگیريیمحیط

یادگیري خدمات ،یادگیريتلفیق شده باکار،برون مرزي تتبادال،رهبريتوسعه

مداركيبراویژه  يها تیفعال.11/مشارکت دانشجو.10/و توسعه اعضاءآموزشکیفیت.9/ارزیابی.8)/

  یپژوهش

  عمان

انیدانشجویادگیري.3یآموزشيهابراساس برنامه انیدانشجويریادگی.2و مدیریتاداره امور..1

  پژوهشیيهابراساس برنامه

دانشجویان.7علمیپشتیبانیخدمات.6مشارکت صنعت و جامعه.5کارکنانو مشاورهتحقیقات .4

و تسهیالت پشتیبانی خدمات.9و خدمات پشتیبانی کارکنانکارکنان.8پشتیبانی دانشجویانوخدمات

  یعموم

  روسیه

آموزشی  يهايفناورکارایی . 2آموزش عالی مؤسسهي آموزشی هابرنامه يها تیصالحمحتوا و  .1

قرار  تأثیر، کیفیت برنامه آموزشی را تحت هايفناورو روشی که  مؤسسهاستفاده شده توسط 

  .کندیمردهاي خود را سازماندهی عملک مؤسسهروشی که . 4مؤسسهمدیریت و اداره امور . 3.دهندیم

يقایآفر

  یجنوب

یالملل نیبو  یمل، یمحلنهیزمدر پاسخ به  يا مؤسسهیجزئو اهداف  یکل، اهداف تیمأمورتناسب اهداف .1

خدمات .3/يریادگیآموزش و  تیفیکتیریمد.2/تیفیکتیریمدمنابع و  صیتخصيزیر برنامهنیباتصال /

و  دار هیشهردر مراکز  يشنهادیپيها برنامه، یمشارکتو  یصادراتيها برنامهمدت،  کوتاهيها دوره.4/یعلمیبانیپشت

 ینیبازب.9/يریبکارگ.8/برنامه بیتصوو  یطراح.7/برنامه  تیریمد.6/نامهیگواهصدور .5/ياقماريها شعبه

ثبت و  تیامن. یابیارزو انسجام امور  یدرستصراحت، .12/لیتعدستمیس.11/سنجش تیریمد.10/برنامه

 يبراتیفیکباتیترت.15/پژوهش يبراتیفیکباتیترت. 14/یقبليریادگیقیتصد.13/یابیهاارز دادهيمستندساز

  تأثیرکاربران و مطالعات  شیمایپ، يالگوبردار.17/یاجتماعمشارکت .16/یلیتکمالتیتحصآموزش 

تعـداد  کـه   دهـد یمـ تجزیه و تحلیل معیارهاي ممیزي کشورهاي مورد مطالعه نشان 

معیارهاي ممیزي در هر کشور به شرح زیر است و بیشترین تعداد مربـوط بـه افریقـاي    

  :باشدیممعیار  4معیار و کمترین تعداد مربوط به روسیه با  17جنوبی با 
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  نام کشور  ردیف

تعداد معیارهاي 

  ممیزي

  تعداد معیارهاي ممیزي  نام کشور  ردیف

  5  ایاسترال  10  6  انگلستان  1

  8  لندیوزین  11  7  سوئد  2

  11  کنگهنگ   12  6  فنالند  3

  9  عمان  13  10  نروژ  4

  4  روسیه  14  12  دانمارك  5

  17  یجنوبيقایآفر  15  6  اتریش  6

    7  سوئیس  7

  6  آلمان  8

  7  اسپانیا  9

ر معیارهـاي ممیـزي مـورد اسـتفاده د     يهـا  افتراقعالوه بر این بررسی اشتراکات و 

؛ اسـت تفاوت در فراوانی کاربرد معیارهـاي ممیـزي    دةدهنکشورهاي مورد مطالعه نشان

بدین معنی که برخی معیارها کاربرد بیشتري در ممیزي کشورهاي مورد مطالعه داشته و 

که بر این اساس معیارهایی که فراوانـی کـاربرد    اند گرفتهبرخی کمتر مورد استفاده قرار 

لویت در جدول زیر فهرسـت  استخراج و به ترتیب ابیش از یک مورد بوده است، ها آن

  :اند شده

  عنوان معیار  ردیف

فراوانی 

  کاربرد

درصد 

  فراوانی

  60  9  یادگیري -مدیریت کیفیت تدریس  1

  47  7  نفعان در ارتقاي کیفیتمشارکت ذي  2

  40  6  راهبرد اجراي کیفیت   3

40  6  مدیریت و اداره امور  4

40  6  تعامل با جامعه  5

40  6  منابع انسانی  6

40  6  هايریگدر تصمیم  ها آنو استفاده  هاسازماندهی اطالعات ارزشیابی  7

برنامه (يراهبرد يها تیفعالارتباط مدیریت کیفیت با سایر   8

  ...)ریزي،تخصیص منابع و 

5  33  
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  عنوان معیار  ردیف

فراوانی 

  کاربرد

درصد 

  فراوانی

33  5  نظام ارزیابی و تضمین درونی کیفیت   9

33  5  در حوزه تضمین کیفیت  ها تیمسئولتعیین و واگذاري    10

و از جمله نتایج اقدامات  ها تیفعالسیستم اطالع رسانی درباره کلیه   11

  حوزه تضمین کیفیت

4  27  

و بهبود  فرایندها و نتایج اقدامات تضمینگزارش دهی در  خصوص   12

  به مراجع ذیربط  کیفیت مستمر

4  27

27  4  مدیریت کیفیت پژوهش  13

27  4  منابع یادگیري و حمایت از دانشجویان  14

27  4  ارزشیابی دانشجویان  15

27  4  درسی/ي آموزشیهابررسی برنامه  16

27  4  مؤسسه) کلی(يهامدیریت برنامه  17

27  4  بین المللی/بیرونیاي ارتباطات حرفه  18

  20  3  مؤسسهاهداف کیفیت   19

  20  3  منابع فیزیکی و خدمات پشتیبانی   20

  13  2  آموزش عالی مؤسسه/اهداف دانشگاه  21

نظام دانشگاهی است  وظیفۀ نیتریاصلکه  يریادگی-سیتدربنابراین معیار مدیریت 

آمـوزش عـالی بـا     مؤسسـه از بیشترین کاربرد و اهداف دانشگاه یا  درصد60با فراوانی 

کشور مـورد مطالعـه   15ممیزي  يها نظاماز کمترین کاربرد در  درصد 13درصد فراوانی

-یادگیري، معیارهـاي مشـارکت ذي   ـ  مدیریت تدریسپس از .برخوردارنداین تحقیق،

 درصد، راهبـرد اجـراي کیفیـت، مـدیریت و ادارة     47نفعان در ارتقاي کیفیت با فراوانی

 هـا  آنو استفاده  هامنابع انسانی  و سازماندهی اطالعات ارزشیابیامور، تعامل با جامعه،

مـورد اسـتفاده قـرار     ددرصـ  40بـا فراوانـی    کـه هسـتند   ییارهـا یمعهايریگدر تصمیم

آموختگـان، شـبکه آمـوزش ـ      ران، ارتباط با دانشبح تیریمدمعیارهاي  ضمناً. رندیگیم

بهداشـت و   ، کتابخانه،یگانیباپژوهش،  يا حرفهتوسعه  پژوهش، يسازيتجارپژوهش،

يبـرا خـدمات  ، انیدانشـجو مشاوره به وابسته،  يها ستمیسنظارت بر کار،  طیمحیمنیا
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و  یعمـوم روابـط  ، یحـ یتفرو  یاجتمـاع امکانـات و خـدمات   ، یالمللـ  نیبانیدانشجو

مشـترك و   يها برنامهمدت،  کوتاه يها دورهتیفیکتیریمد، یارتباطخدمات ، یابیبازار

داراي فراوانی  یلیتحصنامهیگواهایو صدور مدرك  ياقمارو  يا هیشهرو مراکز  یفرامل

  .هستندیک مورد 

ممیزي در کشورهاي مورد مطالعه بر اساس تحلیل پیشینه فرایند : فرایند ممیزي) ب

ارائـه و در   تعیین شده در جـدول زیـر،   مؤلفهزیر  12به شرح ي حاصل از آن، هاو داده

  :قرار گرفته استاي ادامه مورد تحلیل مقایسه



  اسپانیا  آلمان  سوئیس  اتریش  دانمارك  نروژ  فنالند  سوئد  انگلستان  هامؤلفه

  2007  2008  2003/2004  2008  2003  2003  2005  1995  1990  سال شروع

/ اجباري

  داوطلبانه
  داوطلبانه  داوطلبانه  اجباري  داوطلبانه  داوطلبانه  اجباري  داوطلبانه  اجباري  اجباري

  مراحل

و آموزش  نییتع

  ممیزان

 ارائه گزارش

  توجیهی

آمادگی  

بازدید توجیهی  

بازدید ممیزي  

گزارش  

انیميریگیپ 

ياچرخه 

  

  اتمقدم. 1

و  یابیارزخود .2

يسازمستند

  مؤسسه

 هیتجزو  یبررس.3

  اطالعات لیتحلو 

  از محل دیبازد.4

  گزارش.5

- یپبازخورد و  .6
  يریگ

  

آموزشمؤسسهنام ثبت. 1

  ممیزيبرايعالی

ممیزي نامه توافقامضاي . 2

وعالیآموزشمؤسسهبین

آموزش ارزیابیشوراي

فنالند عالی

  يزیمماتیهلیتشک. 3

مواد ممیزيآوريجمع. 4

  عالیآموزشمؤسسهتوسط

  زانیممآموزش . 5

و بحث درباره  یهیتوججلسه . 6

  يزیمم

ممیزي ازگروهبازدید .7

  مؤسسه

 يزیمماتیهشنهاداتیپ. 8

  آن جینتابا توجه به 

 یابیارزيشورامیتصم. 9

  جینتابر اساس 

  ممیزي انتشار گزارش. 10

اطالع رسانی به -

از طریق ارسال  مؤسسه

نامه

برگزاري جلسه  اولیه -

مؤسسهبا مدیران 

انتخاب هیات ممیزي-

ارائه اسناد مربوطه -

مؤسسهتوسط 

بازدید از محل-

  تدوین گزارش-

  ارزیابی -خود-

  بازدید از محل -

  گزارش دهی -

انتخابو  روشار استقر. 1

کارشناسان
اسناد کیفیت داخلیبررسی . 2

سیستم فیتوصدر ارتباط با 

ومدیریت درونی کیفیت

  مدیریت آنیسازمانده

جهت جمع  دیبازد.3

مقدماتیاطالعاتآوري 

 مؤسسهازهمگنانگروه

  یعالآموزش 

اسناد و مداركبررسی . 4

خصوصدرکیفیت داخلی

کیفیت فرآیندهاي مدیریت

  کلیدي

از محل توسط  دیبازد.5

  همگنانگروه

يسازمستندات . 6

گروهيهایافته

در  يریگتصمیم ،همگنان

توسط ارزیابیخود-

  مربوطهدانشگاه

-ازهمگنان  بازدید

  دانشگاه

-تولید نهاییگزارش

مرکز شده توسط

تضمین واعتبارسنجی

آموزش عالی کیفیت

  سیسوئ

مقامات  يریگمیتصم-

  نتایجدر باره انتشار  یدولت


  

  ارزیابی-اقدامات خود-

 2(نبازبینی همگنا -

  )بازدید اولیه و اصلی

گزارش به همراه  -

  پیشنهادات

  گیريپی -

 یطراحيبراییها دستورالعمل- 

  هاي تضمین درونی کیفیتسیستم

هاي تضمین طرح سیستم ینیبازب- 

  ی کیفیتدرون

هاي تضمین سیستم ياجرادیتائ- 

  درونی کیفیت



  اسپانیا  آلمان  سوئیس  اتریش  دانمارك  نروژ  فنالند  سوئد  انگلستان  هامؤلفه

  يریگجهینتناریسم. 11

يشورابازخورد به  .12

  یعالآموزش  یابیارز

  .يریگیپناریسم. 13

و یاعتبارسنجمورد

يراهبردهاطراحی 

  .پیگیري

  

زمان شروع و 

  خاتمه

 دیبازدقبل از ماه  9

ماه بعد از  5تا 

  دیبازد

  ماه 8تا  5
ماه  1تا  دیبازدماه قبل از  3

  دیبازدبعد از 

ماه  2ماه قبل از بازدید تا  6

  پس از بازدید
  ماه 24الی  9  ماه 12-9  ماه -18  مشخص نشده است

مان مشخصی تعیین نشده ز

  است

  روز 3تا  2  روز 3  روز 3  روز 4تا 3  روز4الی 2  روز 5تا  2  روز 5تا  3  روز 3تا  2  روز 5حداقل   دیبازدمدت 

بیترکتعداد و 

  يزیممتئیه

  :شاملممیز 5

متخصص  4(

 1+ یعالآموزش 

  )نفر دانشجو

  :ممیز شامل5

متخصص  4(

از (یعالآموزش 

و ) داخل و خارج

  يهابخش

  مختلف جامعه،

  بازارکار

 1+ و صنعت 

  )دانشجو

نمایندگانی شامل(ر نف 7تا 5

آموزش بخش2از 

ودانشجویینماینده،یعال

  )کاربازارنماینده

حداقل یک عضو (نفر  5تا  2

داراي مدرك تحصیلی در 

سطح استادي ، حداقل یک 

عضو داراي تجربه رهبري 

 مؤسسهدر سطح باالي 

یک آموزش عالی،حداقل 

عضو داراي مدرك در 

 يها ستمیسخصوص 

تضمین کیفیت ، حداقل یک 

متخصص خارجی ویک 

  )نماینده دانشجویی 

یک یا دو (و پنج عض - چهار

بینمتخصص با تجربه

  يزیممدرالمللی

بایک یا دو متخصص- 

تضمین نهیزمدر تجربه

با درك،کیفیت یدرون

تضمین  نهیزمگسترده در 

اصول استفاده ازوکیفیت

  ابزارهاي کیفیتومدیریت

در  تجربهبامتخصص1- 

و تضمین یعلممدیریت

  )سازمانیدر سطحکیفیت

بامتخصصانیاملش(ر نف 5

سازمان و درپیش زمینه

،  یعالآموزش  تیریمد

 نهیزمدر سابقهباکارشناسان 

انتخاب کلیديفرآیندهاي

یک و همچنینشده

  )دانشجو

درهکمتخصصانی(رنف 6تا 4

 یقبلکیفیتممیزي
تخصص م،اند داشتهشرکت

در رهبري علمی، تضمین 

کیفیت، آموزش و پژوهش 

کنونی و نیز دانش سیستم 

  ،آموزشی سوئیس

متخصصان خارجی و یک 

  )عضو دانشجویی

سه عضو داراي (رنف 6

تجربه در زمینه کنترل و 

تضمین کیفیت درونی 

داراي یک عضو /دانشگاه

  مدیریت در تجربه

ي هادانشگاهی،جزئیات رشته

کیفیت تضمین ،تحصیلی

ي تحصیلی و هارشته

یک عضودانشجو /آموزش

و  ادارهداراي تجربه در 

یک  /اعتبارسنجی دانشگاه

  )بازار کارعضو از 

 مؤسساتعضو ارشد از  3(پنج عضو

مدیریت  درتخصصبا  آموزش عالی

تضمین درو مشاور اي مؤسسه

تیک عضو از دفتر کیفی،کیفیت

آموزش عالی و یک نفر از  مؤسسه

  )ممیزي بیرونی مؤسسات

مورد  يهاگروه

  مصاحبه

کارکنان و 

  دانشجویان

  ،دیاسات،تیریمد

پژوهشگران، 

مؤسسهتیریمدنمایندگان

 يهاگروهعالی،آموزش

مدیران،دانشجویان، اعضاي 

هیات علمی و کارکنان 

ارزیابی - خودگروه-

مختلف سطوحدیریتم- 

کارکناندانشگاه، تیریمد

و  یآموزشو  یپژوهش

  ،دانشگاهمدیریت

متولی امور نمایندگان

، مؤسسهمدیریت 
  ارکنان اداري،ک

مدیریت،دانشجویان،گروه نماینده 

  دانش آموختگان،



  اسپانیا  آلمان  سوئیس  اتریش  دانمارك  نروژ  فنالند  سوئد  انگلستان  هامؤلفه

و  مؤسسه

درصورت لزوم 

  شرکاي همکار

  ،انیدانشجو

  مؤسسهکارکنانریسا

، رهیغو  یآموزشکارکنان 

  یرونیبذینفعان وویاندانشج

  سازمانی  اداري

  اداريکارکنان-

که (هیات علمی ياعضا-

 ارزیابیخودگروهبخشی از

  )نبوده اند

  که(ن ایدانشجو- 

 ارزیابیخودگروهبخشی از

  )نبوده اند

محققینآموختگان،دانش - 

فارغ و کارفرمایانخارجی

  دانشگاهالتحصیالن

  ،کیفیت  انیدانشجواز  یگروه

  ،ها دانشکدهيرؤسا

  ،رؤسانیمعاون

ازنمایندگانی

، مهميها ونیسیکم

  ،استادان

و  یآموزشریغکارکنان 

  دانشجویان

برابر،  هاي فرصتمسئول 

شخص مسئول تضمین 

کیفیت و نیز نماینده 

  دانشجویان و اساتید

نمایندگان کارکنان آموزشی  و غیر 

  آموزشی

چارچوب 

  گزارش

 يهاافتهی/دهیچک

 جهینتگزارش و 

در  يزیممقضاوت 

  :سه بخشی اسیمق

، نانیاحرازاطم.1

 نانیاحرازاطم.2

احراز عدم . 3محدود،

  وستیپ/نانیاطم

  

خالصه  حیتوض- 

مربوط به  یکوتاه

و  کالجایدانشگاه 

  آن تیفیکبرنامه 

 کردهایروارائه - 

میتيها انتخابو 

یلیدالو  يزیمم

  ها انتخابنیايبرا

و  ینیبازب- 

 قیدقکامالیبررس

و  ها ضعفاز 

 يهاقوت

  ممیزيفرایندفیتوص-

آموزشمؤسسهفیتوص-

وبررسیتحتعالی

  آنتضمین کیفیت سیستم

بر ممیزييهایافته-

جزء ممیزياهدافاساس

به جزء بر شمرده شده 

  ستا

،اقدامات  قوتنقاط-

 يبراپیشنهاداتمطلوب و 

  شتریبتوسعه 

ممیزي بهگروه شنهادیپ-

تجزیه و تحلیل درباره -

چگونگی سیستم تضمین 

  مؤسسهکیفیت 

ارهاي میزان تحقق معی -

  ممیزي

شرحی از فرایند ممیزي، 

شرحی از دانشگاه و نظام 

تضمین کیفیت و پیاده 

بازدید و  ٔجهینتسازي آن ، 

 ٔدربارهییها هیتوص
چگونگی بهبود بخشیدن 

  نظام کیفیت

ارزیابی میزان تحقق 

استانداردها ،پیشنهاداتی 

براي اصالحات احتمالی و 

توافق در مورد اینکه آیا  

عالی براي آموزش  مؤسسه

  واجد شرایط است تأیید

  دربارهاي مقدمه- 

  )ص1(هدانشگا

درباره گزارش  یپاراگراف-

  )صفحه 1(یابیارز-خود

از محل  دیبازدفیتوص-

  )صفحه 2(

گزارش یاصلبخش -
  :شامل)صفحه 25-15(

ستمیسیکلاتتأثیر

  /دانشگاه تیفیکنیتضم

از  کیتحقق هر  یابیارز

و  تیفیکياستانداردها

میزان عملکرد ارزیابی -

با سیستم مدیریت کیفیت 

ممیزي  توجه به الزامات

در اي مؤسسهکیفیت 

مقیاسی از یک تا چهار 

وجود ندارد، در حال (

ظهور، کامالتوسعه یافته، 

)فتهبسیار پیشر

نقاط قوت و ارائه -

از عملکرد  ییها نمونه

مطلوب و نیز پیشنهاداتی 

ي هازمینهدر براي بهبود 

  نتایج بررسی  معیارها،

و  ها قوتقضاوت،شناسایی 

پیشنهادات و از یفهرستو  ها ضعف

نیتضمستمیسبهبودبرايها هیتوص

  تیفیکیدرون



  اسپانیا  آلمان  سوئیس  اتریش  دانمارك  نروژ  فنالند  سوئد  انگلستان  هامؤلفه

مختلف  يهاحوزه

  شده یبررس

 رندهیبرگدر - 

پیشنهادات و 

میتيهاهیتوص

براي بهبود  يزیمم

و  تیفیکبرنامه 

  آن شتریبتوسعه 

تضمین کیفیتسیستم

يبراعالیآموزشمؤسسه

نشان  ياعطاو  يزیممدیتائ

و انجام دیتائعدم یاتیفیک

  .مجدد  ممیزي

شرح نقاط /ل الزاماتحداق

ستمیسقوت و ضعف 

  /تیفیکنیتضم

يزیمماتیهشنهاداتیپ

ستمیستوسعه  يبرا

  تیفیکنیتضم

  کمتر توسعه یافته

نویسنده 

  گزارش

ت ممیزي با هیئ

  مشارکت نهاد متولی
  ت ممیزيهیئ  ت ممیزيهیئ

نماینده نهاد بر اساس نظر 

  ت ممیزيئهی

نماینده نهاد بر اساس نظر 

  ت ممیزيهیئ
  هیات ممیزي  ت ممیزيهیئ  ت ممیزيهیئ  ت ممیزيهیئ

وجود پیامد 

  رسمی

ییتاسه  اسیمق

، نانیاحرازاطم.1:

 نانیاحرازاطم.2

احراز عدم . 3محدود،

  نانیاطم

ییاتسه  اسیمق

  کامل، نانیاحرازاطم.1:

احراز اطمینان .2

 نانیاحرازاطم.3

  محدود

قبول ممیزي و اعطاي نشان 

رد ممیزي و انجام /کیفیت

  ممیزي مجدد

رد ممیزي و انجام / تائید

ممیزي مجدد و در صورت 

عدم تائید مجدد انصراف 

اختیار ایجاد یا درخواست 

ي هااعتبارسنجی برنامه

  آموزشی جدید

  ندارد پیامد رسمی
عدم /تائیدو اعطاي گواهینامه

  تائید

عدم تائید و کاهش در /تائید 

  بودجه تخصیصی به دانشگاه

تائید و اعطاي نشان 

  عدم تائید/کیفیت

تائید و اعطاي نشان 

  عدم تائید/کیفیت
  تائید و صدور گواهینامه

- یپمرحله 
  جینتايریگ

  اجباري

سه سال پس از 

  يزیمم

  اجباري

 یمشخصمدت 

  دهاعالم نش

  اجباري

  يزیممسال پس از  3

  اجباري

  ماه پس از ممیزي 6
  گیري داوطلبانهپی  گیري داوطلبانهپی  گیري داوطلبانهپی

  اجباري

  سال 4
  در حال بحث و بررسی

  مشخص نیست  سال 7  سال 4  سال 6  تعیین نشده  سال 6  سال 6  سال 3  سال 6  يزیممچرخه 



  

  یجنوبيقایآفر  روسیه  نعما  کنگهنگ   لندیوزین  ایاسترال  هامؤلفه

  2004  2005  2008  2008  1994-95  2002  شروع ممیزي

غیر اجباري /اجباري

  بودن 

  اجباري  داوطلبانه  اجباري  اجباري  اجباري  اجباري

أتیـ هو  شـونده يزیممانتخاب )1  مراحل 

  يزیمم

رامـون یپشـونده يزیممبحث با )2

  يزیمممختلف  يها مؤلفه

ــته)3 ــه گــزارش خــود هی -و ارائ

پوشـه  (شوندهيزیممتوسط  یبایارز

  )کار عملکرد

بحـث   يبـرا يزیـ ممأتیهجلسه )4

درخواسـت   يریـ گیپگـزارش،   رامونیپ

ـ نمورد  یاضافهرگونه مستند  توسـط   ازی

يزیممأتیه

 شـونده يزیممبا  یمقدماتجلسه )5

ـ بازدمقدمات قبـل از   تأییدجهت  دی

  يزیمم

  يزیممیاصلدیبازد)6

  کردن گزارش  یینهاو  هیته)7

  .يریگیپتیفعال)8

  یابیارز  - خود- 1

  یابیارز  - خود کارارائه پوشه  - 2

  يزیمماتیهانتخاب  - 3

  یابیارز  - خود کارپوشه  یابیارز- 4

  برنامهریزي بازدید - 5

  از محلبازدید  - 6

  گزارش  ممیزي - 7

  پیگیري - 8

  بازخورد- 9

  

یآمادگ-1

  یمقدماتمرحله  -2

  يزیممدیبازد-3

  یدهگزارش  -4

  يریگیپ-5

  

  

فیشروع یک ممیزي کی.1

پیش از بازدید ممیزي کیفیت.2

  درخواست رسمی.3

  بازدید ممیزي کیفیت.4

ممیزي کیفیت یدهگزارش .5

اتیشکااختالفات و  یبررس.6

  پیگیريوممیزينتایجبازخورد.7

  

  

دربارهتحلیلیگزارشارسال- 

استانداردهايوکیفیتمدیریت

طرفازشوندهممیزيمؤسسه

  سهمؤسبهممیزيمتولینهاد

مالقات نماینده نهاد با -

و دانشجویان  مؤسسهمدیریت 

جهت برنامه ریزي براي ممیزي 

  ارزیابی-و تائید اسناد خود

ارسال فهرست ممیزان و  -

موضوعات ممیزي از طرف نهاد 

  مؤسسهبراي 

-ارسال گزارش خود -

  به نهاد مؤسسهارزیابی 

  بازدید از محل -

  مؤسسهارسال نامه به  -

  تدوین گزارش -

  پیگیري  -

  :يزیممدیبازدازقبل.1

  يساز آمادهمراحل

يزیممکارپوشهکردنآماده.2

  يا مؤسسه

    يزیممدیبازد.3

  يزیممگزارشتدوین.4

  پیگیريوممیزينتایجبازخورد.5

  

ماه  4تا  دیبازدماه قبل از  15  زمان شروع و خاتمه

  دیبازدپس از 

ماه  4تا  دیبازدماه قبل از  6

  دیدبازپس از 

 4تا  دیبازدماه قبل از  9

  دیبازدماه پس از 

ماه  4یالدیبازدماه قبل از  7تا  4

  دیبازدپس از 

ماه  3ماه قبل از بازدید تا  4

  بعد از بازدید

ماه  5تا  دیبازدماه قبل از  12

  دیبازدپس از 



  یجنوبيقایآفر  روسیه  نعما  کنگهنگ   لندیوزین  ایاسترال  هامؤلفه

  روز 5تا 2  روز 5حداکثر   روز یا  بیشتر 3  روز5تا  3  روز 4  روز 5تا  2  دیبازدطول مدت 

اتیهبیوترکتعداد 

  يزیمم

متخصص آموزش 2(ر نف 5

 1،کارنفر از صنعت و بازار  1،یعال

،       ایاسترالخارج از  یدانشگاهنفر 

نهاد  یعلمکارکنانا نفرعضو از 

  )مربوطه

ریمدنفر  1:نفر  شامل 4

  ،انفریدانشگاه

از داخل  یعلماتیه

 یعلماتیهریغنفر  1،لندیوزین

نیتضمصوص باتجربه در خ

از  یعلماتیهنفر  1، تیفیک

  کشورخارج  يهادانشگاه

  5يدارایکارشناساتیه

 1- 3امل ش) وعض 7حداکثر(و عض

هنگ  یعالعضو از بخش آموزش 

و  یعلماتیهعضو  2- 3، کنگ

از خارج از  تیفیکنهاد  ياعضاای

حرفه  ریغفرد  1و حداقل  کشور

  یعالاز آموزش  خارجیا

ضو دانشگاهی از یک ع(ل ممیز شام 5

داخل عمان؛یک عضو دانشگاهی از خارج 

؛یک فرد داراي تجربه مدیریت کشور

آموزش عالی از داخل عمان؛یک  مؤسسه

آموزش  مؤسسهفرد داراي تجربه مدیریت 

عالی از کشور دیگر و فردي مرتبط با 

  )صنعت یا متخصص در نهاد حرفه اي

  

ممیز و حداکثر  3حداقل از 

جربه در زمینه داراي ت(ممیز 7از 

مدیریت آموزشی و تضمین 

اي مؤسسهکیفیت در سطح 

آموزش عالی روسیه، 

حرفه  يها تیصالح

ارتباطی و تجربه  يها مهارتاي،

در حوزه ) سال اخیر 2(يجار

  )یادگیري-تدریس

 مؤسساتيبرانفر  12تا  8

مؤسساتيبرانفر  6تا  3بزرگ و 

  :کوچک

  یک رئیس·

ر د(يزیممرانیمدایریمد. 

  )صورت لزوم

ر د(اي مؤسسهممیز یا ممیزان · 

  ).صورت لزوم

ممیز یا ممیزان متخصص · 

  ) ر صورت لزومد(اي رشته

نمایندگان کارفرما و نمایندگانی · 

ر د(قانونی / اي از نهادهاي حرفه

  )صورت لزوم

یک عضو ستادي از کمیته 

  .کیفیت آموزش عالی

مورد  يهاگروه

  مصاحبه

 ها تهیکمياعضاارشد، تیریمد

                                                                          رانیمدارشد،،محققانها انجمنو 

،           کارکنان،یآموزشيهاگروه

  ،النیالتحص،فارغ انیدانشجو

  ياحرفه  يها انجمن،انیکارفرما

 میانیمدیریتارشد، تیریمد

،ها وهگررانیمد: به عنوان مثال

  یرونیبذینفعان، دانشجویان،کارکنان

 ارشدکارمندان

هاي گروهمسئول،روساي

کارکنان آموزشی،آموزشی،

اعضاي نماینده نهادهاي

- فارغ دانشجویان،،دانشجویی
کارفرمایان و التحصیالن،

  نهادهاي حرفه اينمایندگان

ریمدشورا،  ياعضامعاون، /سییر

و  یآموزشانکارکن،ياداررانیمد، ها گروه

امکاناتمسئوالن ،انیدانشجو،یعموم

و فناوري  کتابخانهو  ها شگاهیآزماو  یآموزش

  یرونیبنفعانیذاطالعات، 

کارکنان و مدیریت،

  دانشجویان

  

کارکنان گریدمؤسسه و  سیرئ

، کارکنان رهیمدأتیهایارشد، اعضا شورا 

،ها تهیکمياعضا،يادارو  یآموزش

 یندگانینما،النیتحصال فارغ، انیدانشجو

صنعت و  ندگانینمااز جامعه همچون 

 يا منطقهو  یمحليها دولت،یبازرگان

  .يشهرکار و جامعه بازار يروین،



  یجنوبيقایآفر  روسیه  نعما  کنگهنگ   لندیوزین  ایاسترال  هامؤلفه

ـ ارزموضوعات   چارچوب گزارش  شـده، اهـداف    یابی

، هـا  نهیزمنیايبراشوندگانيزیمم

و  لیـ تحلو  هیتجزشواهد مربوطه و 

، هـا  هیتوصشامل  يزیمميریگ جهینت

  .شنهادهایپو  داتیتأک

  

يهاطهیحبر اساس  یابیارزجینتا

ـ تأک، هـا  هیتوصـ و  يزیمم و  داتی

  .شنهادهایپ

  

  پیشینه و نحوه انجام ممیزي -

  خالصه اجرایی -

  متن اصلی -

  ها وستیپ-

  

  فرایند ممیزيبررسی اجمالی  -

  هایافتهاجراییخالصه -

  شنهادهایپخالصه -

  هائیدازتااي خالصه-داتیتاکخالصه -

  یاصلبخش   -

ها وستیپ-

  

، هایژگیواظهارنظر درمورد  -

ي هامحدودیتنقاط قوت و

تضمین درونی کیفیت  يها روش

  ؛مؤسسه

اظهارنظر در مورد کیفیت  -

و استانداردهاي جوایز  ها برنامه

کسب شده در  يها تیصالحو 

  طول بازدید ممیزي؛

  ي ممیزي ؛هایافته -

گروه  که ییها نهیزمشناسایی  -

  ؛دهدیمممیزي مورد توجه قرار 

عملکرد مطلوب  يهایژگیو-

در تضمین کیفیت و سیستم 

مدیریت استانداردها در سطح 

  .مؤسسه

  يزیممبه  یاجمالینگاه-

  شنهاداتیپو  ها هیتوصفهرست -

  به مؤسسه یاجمالنگاه -

کیتفکبه  يزیممجینتاارائه -

  ها حوزهریزو  ها حوزه

ماینده نهاد بر اساس نظر ن  نویسنده گزارش

  هیات ممیزي

نماینده نهاد بر اساس نظر 

  هیات ممیزي

نماینده نهاد بر اساس نظر هیات   هیات ممیزي

  ممیزي

نماینده نهاد بر اساس نظر   هیات ممیزي

  هیات ممیزي

  پیامد رسمی ندارد  رسمی نداردپیامد   پیامد رسمی ندارد  پیامد رسمی ندارد  پیامد رسمی ندارد  پیامد رسمی ندارد  وجود پیامد رسمی

  اجباري  جینتايریگیپمرحله 

ماه بعد از انتشار گزارش  12

  يزیمم

  اجباري

  ماه بعد از انتشار گزارش 3

  اجباري

ایيزیممماه پس از  21

  ماه پس از انتشار گزارش 18

  اجباري

  اعالم نشده است یمشخصمدت 

  اجباري

  ساالنه

  اجباري

  دیبازدسال بعد از  3

  سال 6  سال 5  سال 4  سال 4  سال 5  سال 5  يزیممچرخه 
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در کشورهاي  يزیممياجرا، تجربه دیآیمبر  قیتحقۀنیشیپهمان طور که از تحلیل 

  :نمود میتقساساس به سه دسته  نیارا بر  ها آنتوانیممورد بررسی متفاوت است و 

در آنها به قبل  يزیممياجراکه شروع  ،يزیممياجرادر  نهیریدبا سابقه  ییکشورها

درصـد 20کـه  سال تجربه در این حـوزه دارنـد   15از  شیبو   گرددیمبر  1995از سال 

  .دهندیممورد مطالعه را تشکیل  يکشورها

در  يزیـ ممياجـرا کـه شـروع    ،يزیممياجرابا تجربه چندین ساله در  ییکشورها

طالعه را تشـکیل  مورد م يکشورهادرصد 47و  باشدیمسال گذشته  7تا  10  نیبها آن

  .دهندیم

را  يزیـ ممکـرد یروریاخسال  5پرداخته و در  يزیممياجرابه  راًیاخکه  ییکشورها

بر ایـن  .دهندیممورد مطالعه را تشکیل  يکشورهادرصد 33اند که مورد توجه قرار داده

:را به شرح جدول زیر دسته بندي کرد ها آنتوانیماساس 

  فراوانیدرصد   تعداد  نام کشور  عنوان

  20  3  لندیوزین/سوئد/انگلستان  طوالنی کشورهاي با سابقۀ

  سال 10تا  7کشورهاي با تجربه 
  /دانمارك/سیسوئ/نروژ/فنالند

  یجنوبيقایآفر/هیروس/ایاسترال
7  47  

 7کشورهاي با تجربه کمتر از 

  سال

کنگ هنگ/شیاتر/آلمان/ایاسپان

  عمان
5  33  

  100  15  جمع کل

شـامل انگلسـتان،  (کشـورهاي مـورد مطالعـه     درصد 60در  قیتحقۀنیشیپبر اساس 

يزیـ مم) عمان و آفریقـاي جنـوبی  هنگ کنگ،نیوزیلند،استرالیا،سوئیس،نروژ،سوئد،

و در کنـار آن از اعتبارسـنجی    اسـت تیـ فیکنیتضـم در  یاصلکردیروبوده و  ياجبار

ممیـزي نقـش   ن،سـوئیس و عمـا  یا اینکه در کشـورهایی نظیـر نـروژ،    شودیماستفاده 

به حساباعتبارسنجی  الزمۀ ،و به عبارتی کندیمدر ارتباط با اعتبارسنجی ایفا اي عمده

ممیـزي  ،و روسیه ایاسپاندانمارك، ، آلمان،شیاتردر سایر کشورها نظیر  فنالند، .دیآیم

ریسـا ایـ یاعتبارسـنج داوطلبانه در کنـار   به طوربوده و در صورت انتخاب  يراجباریغ
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کیدات مختلفـی  بته در میان این کشورها نیز با تأکه ال رودیمبه کار  یابیارزشيها شرو

مـورد  ،ار است و با وجود داوطلبانه بـودن در فنالند از قوت باالیی برخورد. همراه است

ممیـزي متمرکـزي از    آموزش عالی قرار گرفته اسـت و رویـۀ  مؤسساتموافقت تمامی 

ي دیگـر ارزیـابی   هـا در اتریش همسان با سایر رویه.شودیمطراحی و اجرا  2004سال 

در اسپانیا این رویکرد در قالب یک طرح ابتکاري بـا هـدف   .ردیگیممورد استفاده قرار 

آموزش عالی براي  مؤسساتحمایت از طراحی و اجراي سیستم تضمین درونی کیفیت 

قرار گرفتـه اسـت و   بهبود مستمر کیفیت و اعطاي اعتبار و صدور گواهینامه مورد توجه 

در آلمـان تاکیـد بیشـتري بـر اعتبارسـنجی اسـت و در       .در حال اجراي آزمایشی اسـت 

  . افتاده است قیتعوبه  يزیممکامالً غالب شده است و  یاعتبارسنجدانمارك 

نهـاد   يهایمش خطهیپابر  يزیممیکلیشناس روشتحت مطالعه  يکشورهادر اکثر 

ـ اسـت کـه در    یعالدر آموزش تیفیکنیتضمییاروپا کـه   یابیارزشـ خـود ـ    کیـ یپ

و  دهندیماز محل انجام  دیبازدکی) زانیمم(یرونیب، متخصصان دهدیممؤسسه انجام 

، شیاتـر در انگلسـتان، نـروژ،   . کننـد یمآماده  يزیممیمتولنهاد  يبرارا  يزیممگزارش 

 يهـا  گـزارش ده و نبـو  يزیـ ممالزمـه   یابیارزشـ کنگ لزوماً انجام خود ـ   و هنگ ایاسپان

وضـعیت و عملکـرد مؤسسـه و     کننـده  فیتوصـ اسـناد   ایمؤسسه  تیفیکساالنه درباره 

  . شودیمیابیارز-و گزارش خود ندیفرانیگزیجاآن،  تیفیکیدروننیتضمستمیس

مربوط بـه آلمـان    يزیممياجرامدت زمان  نیتریطوالن، يزیممياجرامدت زمان 

ماه اعالم شده  4مدت اجرا به فنالند مربوط است که حدوداً نیتر کوتاهماه و  24تا  9با 

  :نمود میتقسکشورها را به دو دسته  توانیماساس  نیابر  نیهمچن. است

سـال اسـت کـه     کیـ کمتـر از   هـا  آنممیـزي در   ياجـرا که مدت زمان  ییکشورها

 62کـه  هیروسـ ، عمـان،  لنـد یوزین، سیسـوئ ، شیاتـر سوئد، فنالند، نـروژ،  : ند ازاعبارت

  .دهندیمکشورهاي مورد مطالعه را تشکیل  درصد

ـ هـا  آندر  يزیـ ممياجـرا که مدت زمـان   ییکشورها ـ از  شیب سـال بـه طـول     کی

 38که  یجنوبيقایآفرکنگ و  ، هنگایاسترالاز انگلستان، آلمان،  اندعبارتکه  انجامدیم

.دهندیمدرصد کشورهاي مورد مطالعه را تشکیل 

جلسـه   نیامورد مطالعه  يکشورهادر تمام  يزیممندیفرايداابتدر : یآمادگجلسۀ
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و زمـان   يزیـ ممو برنامۀ ارهایمعبارة و تبادل نظر با دانشگاه در یرسمبه منظور توافق 

در دانشـگاه یـا    يزیـ ممیمتولاز نهاد  یندگانینماو  ندهینماو  شودیمآن برگزار  ياجرا

  .ابندی یمشونده حضور  يزیمممؤسسه 

از  شیپـ شـد،   انیـ بيزیممیشناس روشهمان طور که بر اساس : بانیپشتمستندات 

توســط  گــریدبانیپشــتمســتندات  ایــیابیــارزبایــد گــزارش خــود ـ  يزیــممياجــرا

 نیا. ردیگقرار  يزیممتئیهاریاختارسال شود تا در  يزیممیمتولبه نهاد  شوندهيزیمم

تئـ یهیبررسـ تـا مـورد    شـود یمـ ارائه یاصلدیبازدمستندات معموالً چند ماه قبل از 

شـونده درخواسـت    يزیـ ممدارد، از  یلـ یتکمبه موارد  ازینو چنانچه  ردیگقرار  زانیمم

، یجنـوب يقـا یآفر، عمـان و  لندیوزین، ایاسترال، سیسوئيکشورهااساس در  نیبرا. شود

يزیـ ممبانیپشـت یاصـل سـند  ) شـود یمدهینامکار نیز  ه پوشۀک(یابیارزگزارش خود ـ  

سـوئد،   يکشـورها در . دهنـد یمـ درصد کشورهاي مورد مطالعه را تشکیل  33که  تاس

درصد کشـورهاي مـورد مطالعـه را تشـکیل      33نیز که  هیروسفنالند، دانمارك، آلمان و 

ـ فیکتوسـعه   برنامۀ رینظيگریدمستندات  یابیارزـ   عالوه بر گزارش خود، دهندیم ، تی

.شـود یمارائه ...  و انیدانشجوۀیانیب، یسازمانار دانشگاه، نمود برنامۀ جامع، سند توسعۀ

، نـروژ  )انیدانشـجو مؤسسه همراه با گـزارش   یهیتوجگزارش (انگلستان  يکشورهادر 

شیاتـر ، )مؤسسـه  تیـ فیکنیتضمستمیسفیتوصو  تیفیکاسناد ساالنه در خصوص (

 )هدر مؤسس تیفیکتیریمدياجراچارچوب و شرح  فیتوصشامل  تیفیکمستندات (

 تیـ فیکیدرونـ نیتضـم سـتم یسياجـرا و  یطراحةبارگزارش موقت در(ایاسپاندر  و

.شودیمیابیارزگزارش خود ـ نیگزیجا) مؤسسه

 2کشورهاي مورد مطالعه طول مدت بازدیـد بـین    درصد 87در :طول مدت بازدید

داقل باقیمانده یعنی دو کشور انگلستان این زمان حـ  درصد13در .روز متغیر است 5تا 

  .روز و بیشتر گزارش شده است 3روز و در عمان  5

، وزلنـد ین، ایاسـترال ، آلمـان،  شیاتـر کشـور انگلسـتان، فنالنـد،     8:  تعداد بازدیـدها 

ـ بازد2کشورهاي مـورد مطالعـه شـامل     درصد 53کنگ، عمان یعنی هنگ ، یمقـدمات (دی

درصـد 40یعنـی  هیروسـ ، ایاسـپان ، سیسـوئ کشـور سـوئد، نـروژ، دانمـارك،      6،)یاصل

4شـامل   یجنوبيقایآفرو در ) یاصلدیبازد(دیبازدکشورهاي مورد مطالعه شامل یک 
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.هستند) یاصلدیبازد1و  یهیتوجو  یمقدماتدیبازد3(دیبازد

ـ  :ت ممیزيتعداد و ترکیب هیئ ریقـاي جنـوبی کـه    ت ممیـزي در آف تعداد افراد هیئ

 67کشـور یعنـی   10نفـر و در   12تـا   8ت ممیزي را داراسـت  بـین   بیشترین تعداد هیئ

  .استنفر یا بیشتر  5ت ممیزي درصد  جامعه مورد مطالعه، تعداد اعضاي هیئ

اعضـاي هیـات علمـی در     ت نیز  افراد دانشگاهی شامل مدیران ودر ترکیب این هیئ

کشـور    7عضـو دانشـجویی در   درصـد جامعـه مـورد مطالعـه،     100کشورها یعنی  همۀ

درصد کشـورهاي مـورد    47آلمان یعنیسوئیس،اتریش،نروژ،فنالند،سوئد،انگلستان،

اسـترالیا، هنـگ   آلمـان، فنالند،کشورسوئد، 7بازار کار یا صنعت نیز در  مطالعه، نمایندة

از اي ، نماینـده درصد کشـورهاي مـورد مطالعـه    47عمان و آفریقاي جنوبی یعنیکنگ،

کارشناس دفتر تضمین کیفیت ،بیدر عمان و آفریقاي جنواي حرفه يها انجمننهادها یا 

عضو داراي مـدرك اسـتادي    1،ممیزي بیرونی در اسپانیا مؤسساتدانشگاه و یک نفر از 

و اي مؤسسـه یک یا چنـد ممیـز   ت علمی،متخصص تضمین کیفیت غیر هیئ 1روژ، در ن

اعضایی از نهاد متولی ممیزي در استرالیا و آفریقاي جنـوبی  در آفریقاي جنوبی،اي رشته

ـ .، وجـود دارنـد  اند داشتهدر سوئیس متخصصانی که در ممیزي قبلی شرکت  و نیهمچن

، هیروسـ و  ایاسـپان ، سیسوئ، شیاترکشورهاي مورد مطالعه به جزء انگلستان،  درصد 67

  .هستندت ممیزي در ترکیب اصلی هیئ یالملل نیبعضو  يدارا

سـوئد، تان،کشـورهاي مـورد مطالعـه شـامل انگلسـ     درصد  67در : انتخاب ممیزان

نهـاد   روسـیه و آفریقـاي جنـوبی و    عمان،هنگ کنگ،نیوزیلند،آلمان،سوئیس،فنالند،

دارد ولی بعد  يزیممتئیهلیتشکيبرازانیممرا در انتخاب  یاصلنقش  يزیممیمتول

ـ از عدم وجـود تضـاد منـافع، از دانشـگاه      نانیاطم، جهت زانیمماز انتخاب  مؤسسـه   ای

 یینهـا را  يزیممتئیهبیترکو سپس  شودیمخواهی آنان  نظردر مورد  یعالآموزش 

و  ایاسـپان ، شیاتـر دیگر کشورها یعنی نروژ، دانمارك،  درصد 33؛ اما در کندیمو اعالم 

 ،و بـه عبـارت دیگـر    اسـت یمتـول کـامالً در اختیـار نهـاد     زانیممحق انتخاب  ایاسترال

  .ردیگینمنظرخواهی از دانشگاه صورت 

کشـورهاي مـورد مطالعـه شـامل انگلسـتان، سـوئد،       درصـد  64در :نآموزش ممیزا

،یجنـوب يقـا یآفرعمـان و  ،هنگ کنگ نیوزیلند،،ایاسترالآلمان، ،دانمارك فنالند، نروژ،
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سـمینار  یـا جلسـات    در قالـب دوره آموزشـی،   زانیـ ممآموزش  يبرایمشخصبرنامۀ

ممیـزي و نیـز انتظـارات     روش و معیارهايتوجیهی و با هدف آشنایی ممیزان با هدف،

وظایف ممیزان و در مورد اعضاي بین المللی معرفـی نظـام آمـوزش عـالی     نهاد متولی،

 تئیهییدانشجوعضو  يبراآموزش فقط  زینسیسوئدر . شودیمکشور مربوطه برگزار 

صـریح بـه برنامـه     به طوردر سایر کشورهاي مورد مطالعه .شودیمدهیدممیزي تدارك 

  .نشده استاي خصوص اشاره مشخصی در این

تحـت   يکشـورها در  يزیـ مميهـا  تئـ یهبیترک:زانیمميهایژگیوو  تیصالح

در  یدانشـگاه در نظام  يرهبرایتیریمدتجربۀ تیصالحکهاز آن است  یحاکمطالعه 

درصـد   80در یدانشـگاه در نظام  سیتدرکشور مورد مطالعه، تجربه  14یعنی درصد 93

درصـد   73در  تیـ فیکنیتضمتجربه در حوزه  ای، تخصص هکشور مورد مطالع12یعنی 

 7یعنـی   درصـد  47در  یدانشگاهتجربه پژوهش در نظام  کشور مورد مطالعه، 11یعنی 

 40در  تیـ فیکيزیـ ممتجربه به طـور خـاص در حـوزه     اییآگاهکشور مورد مطالعه، 

و  کنـگ  هنـگ ، دانمـارك ، ایاسـپان مورد مطالعه شامل فنالند، آلمان،  کشور6یعنیدرصد

کار در گـروه،   ییتوانامثل (يا حرفهو  یارتباطيها مهارتتیصالحو  یجنوبيقایآفر

 6یعنـی درصـد   40در...) ارتبـاط مـؤثر و    يبرقـرار ، ، تعهد، پشتکاريریگ میتصمقدرت 

توجـه قـرار    مـورد یجنوبيقایآفرو  هیروسکنگ، عمان،  ، هنگلندیوزین، ایاسترالکشور 

3در  یلیتحصیعلميها رشتهتخصص در  تیصالحيموردبه طور نیهمچن.ردیگیم

و شـناخت از نظـام آمـوزش     یآگـاه تیصالح، یجنوبيقایآفرو  ایاسترالآلمان، کشور

ـ فعالو عمان، تجربه  لندیوزین، سیکشورسوئ3مربوطه در  کشوریعال هـا،   در گـروه  تی

 يبـرا دانشـگاه   یعتبارسـنج اتجربـه در فراینـد    ایییدانشجویمليها سازماناینهادها 

ـ ترکدر  کـه ، آلمان سیسوئنروژ،  کشور3در  يزیممتئیهییدانشجوعضو  تئـ یهبی

کـل  درصـد   20تعریف شده اسـت کـه هـر مـورد    , وجود دارد زیندانشجو  ها آنيزیمم

 4نیز در ... انصاف وممیزان مانند صداقت، یاخالقتیصالح. شودیمکشورها را شامل 

 33یعنـی   یجنوبيقایآفرکشور  زینکنگ، عمان و  ، هنگلندیوزین، ایلاستراییایآسکشور 

  .به صراحت بیان شده استکشورهاي مورد مطالعه درصد

بـا نماینـدگان    یجلساتایها  ممیزي شامل مصاحبه دیبازد:ي مورد مصاحبههاگروه
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ینـده  نماکارکنـان ارشـد،  مؤسسه شامل مدیریت ارشد،/ نفع دانشگاهيذایربطيذافراد 

روساي دانشگاه، يها انجمن/ها تهیکم/نمایندگانی از شوراهانهاد تضمین کیفیت دانشگاه،

کارکنـان غیـر    محققـان، اعضاي هیـات علمـی،  ي آموزشی،هامدیران گروه،ها دانشکده

ارزیــابی،اعضــاي کمیتــه خــود ـ   ،...)کتابخانــه و/مســئوالن آزمایشــگاهت علمــی،هیئـ 

/ نمایندگانی از دولت و نمایندگانی از نهادهـا  کارفرمایان،آموختگان،دانش دانشجویان،

از عمومیـت بیشـتري در ترکیـب مصـاحبه      ها آنکه برخی از  استاي حرفه يها انجمن

در کشورهاي مورد مطالعه برخوردارند و برخی به طور خـاص در کشـورهاي    ها شونده

این اسـاس اعضـاي    بر. شوندیممحدودي براي مصاحبه در حین بازدید ممیزي دعوت 

درصـد   100کشـور یعنـی   15هسـتند کـه در هـر    ت علمی و دانشجویان دو گروهی هیئ

پـس از آن مـدیریت دانشـگاه    جزء افراد مصـاحبه شـونده هسـتند،   جامعه مورد مطالعه

کارفرمایـان  ،درصد جامعه مورد مطالعه 87کشور یعنی 13و کارکنان اداري در  مؤسسه/

کشـور دانمـارك،   5آموختگان در دانش ،عه مورد مطالعهدرصد جام 47کشور یعنی 7در 

، درصـد جامعـه مـورد مطالعـه     33هنگ کنگ و آفریقاي جنـوبی یعنـی  استرالیا،اسپانیا،

استرالیا،آلمان،کشور سوئیس، 5دانشگاه  در  يها انجمن/ها تهیکم/نمایندگانی از شوراها

ي آموزشـی  هـا مدیران گروه،مطالعهجامعه مورد  درصد 33آفریقاي جنوبی یعنیعمان،

درصد جامعـه مـورد    27آفریقاي جنوبی یعنی،هنگ کنگ نیوزیلند،کشور استرالیا، 4در 

درصـد جامعـه مـورد     20اسـترالیا یعنـی  دانمـارك، کشور  سوئد، 3محققان در ،مطالعه

نماینده نهاد تضـمین  ،)هنگ کنگ و افریقاي جنوبی(کشور  2کارکنان ارشد در ،مطالعه

در اي حرفه يها انجمننماینده نهادها یا ،)سوئیس و آلمان(کشور  2دانشگاه در کیفیت 

 هـا  دانشـکده روساي ،درصد جامعه مورد مطالعه 13کشور استرالیا و هنگ کنگ یعنی 2

کتابخانـه در  /مسـئوالن آزمایشـگاه  ارزیابی در دانمارك، ـ  گروه خوددر کشور سوئیس،

  .ي مصاحبه شونده هستندهایقاي جنوبی، جزء گروهعمان و نمایندگانی از دولت در آفر

جامعه مورد مطالعه شـامل   درصد 51کشور یعنی 8در :ممیزي بازخورد اولیه نتیجۀ

بعـد از  عمان و آفریقاي جنـوبی، هنگ کنگ،نیوزیلند،استرالیا،دانمارك،فنالند،سوئد،

، توسط نهاد متـولی  وندهممیزي ش مؤسسه/در دانشگاهاي پایان  بازدید، سمینار یا جلسه

  .شودیمبرگزار ممیزي براي بازخورد اولیه و ارائه مختصر شفاهی درباره نتایج ممیزي،
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ـ ، تیـ فیکيزیـ ممدر همه کشورها برونداد : چارچوب گزارش ممیزي گـزارش   کی

نـد یفرااز  یشـرح از مؤسسـه مربوطـه،    يمختصریمعرفاست که معموالً شامل  يزیمم

و  هـا  هیتوصو ارائه  ها ضعفو  ها قوتشناسایی ا، ارهیمعبر اساس يزیممجینتا، يزیمم

درصد کشـورهاي   100در . استمورد ممیزي  مؤسسهتیفیکدرباره بهبود  یشنهاداتیپای

ي قابـل  هاو ارتقاء و توسعه زمینه ها قوتمورد مطالعه ارائه پیشنهادات در جهت تحکیم 

بایستی شامل نقاط قوت و ضعف و  ها شگزارکلیه  ،به عبارت بهتراست؛ بهبود مشترك 

  .باشند مؤسسهارائه پیشنهادهایی براي بهبود کیفیت 

، لنـد یوزین، ایاسـترال کشـور نـروژ، دانمـارك،     6تدوین گزارش در:نویسنده گزارش

یمتـول نهـاد   کشورهاي مورد مطالعـه بـر عهـدة    درصد 40یعنی یجنوبيقایآفرعمان و 

، آلمـان،  شیاتـر کشور انگلستان، سوئد، فنالند،  9و در  يزیممتئیهبا مشورت  يزیمم

بـر   ماًیمستقدرصد کشورهاي مورد مطالعه، 60یعنی  هیروسکنگ،  ، هنگایاسپان، سیسوئ

  .استيزیممتئیهعهدة 

شـدن   یینهاپس از  يزیمممورد مطالعه گزارش  يکشورهادر همۀ: انتشار گزارش 

-چاپ سخت ایيزیممیمتولنهاد  تیسا وبيروقرار گرفتن  قیطراز  یعمومبه طور 

حفاظـت اطالعـات و حـریم     يهـا  جنبههر چند ممکن است بر ؛ شودیمافزاري منتشر 

  . کید شودتأ) مانند کشور سوئیسه(ت خصوصی مؤسسا

هـر دو   يزیمماز  یاصلمورد مطالعه هدف  يکشورهادر همۀ: ممیزي یرسمامدیپ

کشـور   8وان شده اسـت؛ امـا در   عن به صورت توامان ییپاسخگوو  تیفیکبهبود  مؤلفه

، آلمان، شیاترمورد مطالعه شامل انگلستان، سوئد، فنالند، نروژ،  جامعۀ درصد 53یعنی 

ـ ا، عالوه بـر  هستندییاروپاییکشورهاجزء  یهمگکه  ایاسپانو  سیسوئ دو هـدف،   ،نی

تأییـد ، يبنـد  رتبـه شـامل انـواع    یرسـم يامدهایپدر راستاي تصریح هدف پاسخگویی 

 صیتخصـ آن در  تأثیراینامهیگواهو صدور  يزیممتأیید، تیفیکنشان  ياعطاو  يزیمم

نیز وجود دارد که در کشور انگلسـتان از   یعالها و مؤسسات آموزش  بودجه به دانشگاه

عـدم   ،محـدود  نـان یاطماحـراز   ،نـان یاطماحراز : شامل يبند رتبهیبخشسه  اسیمقنوع 

، نـان یاطمکامل، احـراز   نانیاطمشامل احراز  یبخشسه اسیمق، در سوئد نانیاطماحراز 

ـ فیکنشـان   ياعطـا محدود، در فنالند و آلمـان   نانیاطماحراز  ایاسـپان و  شیاتـر در , تی
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 يزیـ ممدر  تیموفق، در نروژ در صورت عدم يزیممتأییددر صورت  نامهیگواهياعطا

و  دیـ جدیآموزشيها برنامهیاعتبارسنجحق درخواست  ایجادیااریاختانصراف مجدد

ـ ابـر  . استاز دولت  یافتیدرکاهش بودجۀ ،تأییدصورت عدم  سدریسوئدر   ،اسـاس  نی

صرفاً  يزیممهدف از  ییایآسيکشورهاۀیکلو  یجنوبيقایآفردانمارك،  يکشورهادر 

  .ده استشلحاظ شده و پیامد رسمی لحاظ ن نفعانيذبه  ییپاسخگوو  تیفیکبهبود 

ـ ممن اعتبـار  یا مدت زما يزیممچرخۀ  در  زیـ نيزیـ مممـدت زمـان اعتبـار    :يزی

سـال مربـوط بـه کشـور      7مدت اعتبار  نیشتریبمورد مطالعه متفاوت بوده و  يکشورها

بـه اسـتثناء    ،نیبنـابرا . اسـت سـال و مربـوط بـه سـوئد      3مدت اعتبار  نیکمترآلمان و 

 9ه اسـت،در  در آن اعالم نشـد  يزیمماعتبار  يبرایمشخصکه مدت  ایاسپاندانمارك و 

، آلمان، شیاترمورد مطالعه  شامل انگلستان، فنالند، نروژ،  درصد جامعۀ 69کشور یعنی

ال و بیشـتر و  سـ  5يزیمممدت زمان اعتبار  یجنوبيقایآفرو  هیروس، لندیوزین، ایاسترال

هنـگ کنـگ و   سـوئیس، جامعه مورد مطالعه شامل سـوئد، درصد  38کشور یعنی  4در 

  .استال س 5عمان کمتر از 

ـ ممجینتايریگیپ ـ ا:يزی ـ کلاقـدام در   نی اقـدامات   یبررسـ کشـورها بـا هـدف     هی

ـ فیکبه منظور بهبود و توسعۀ شنهادهایپو  ها هیتوصدر جهت کاربست  شوندهيزیمم  تی

ـ و  ياجبـار مـورد مطالعـه    يکشـورها درصد 79که در  دشویمانجام  از مراحـل   یجزئ

داوطلبانـه   سیسوئ، شیاترشامل دانمارك، رها کشو درصد 21و در يزیممندیفرایانیپا

ـ بازددر قالـب   يریگیپةنحو نیهمچن. است انگلسـتان،   يکشـورها در  يا دوره انیـ مدی

دانشگاه یـا   يسواز  یارسالشرفتیپيها گزارشیبررس، هیروس، لندیوزیننروژ، آلمان، 

و در  یجنـوب يقـا یآفرکنگ، عمـان و   ، هنگایاستراليکشورهادر  شوندهيزیمممؤسسه 

  . شودیمدنبال و اقدامات  شرفتیپيها گزارشارائۀ ناریسمبه صورت کشور فنالند

گونه که از بررسی و تحلیـل فراینـد ممیـزي در کشـورهاي مـورد مطالعـه بـر        همان

مستندسازي و اقدام بر اساس نتایج ممیـزي  هدفمندي،انسجام، ها آن، در اکثریت دیآیم

بـه  اسـت؛  اصلی نظام مـورد بررسـی    يهایژگیوکیفیت، جزء در جهت بهبود و ارتقاي 

حالت اداري و رفع تکلیف نداشـته و   ها آنفرایند انجام ممیزي در اکثریت  ،عبارت بهتر

 ،در این میان.استهدف اصلی آن شناسایی نقاط قوت و ضعف با رویکردي مشارکتی 
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کسـب شـده در طـول    تجربه و  دانش  به واسطهعملکرد کشورهاي داراي سنت دیرینه 

مدیریت و راهبري این فعالیت ارزشمند، از کیفیت باالئی برخوردار بوده و منجر  ها سال

  .شده است ها آنبه استقرار یک زیرنظام یکپارچه و منسجم در نظام آموزش عالی 

  يریگ جهینت

در سـطح   تیـ فیکنیتضـم يهـا  روشاز  یکیبه عنوان  يزیمم،شد انیبهمان طور که 

مـورد مطالعـه بـه عنـوان روش اصـلی مـورد        يکشـورها از  ياریبسدر  یشگاهداننظام 

و با توجه به اشتراکات تعاریف آن به معنـاي ارزیـابی یـا بررسـی      ردیگیماستفاده قرار 

ـ /هـا  تالش(ت اقداماکار، رویه، انجام مسئولیت،  وسازنظام، ساختار،  ت سیاسـ ، )تفعالی

ـ فعالامر مدیریت یا تضمین کیفیـت   یا راهبردهاي مورد استفاده در) خط مشی(  يهـا  تی

  .استمؤسساتپژوهشی و خدمات تخصصی و اجتماعی آموزشی، 

ـ ارزيبـرا ییها مالكو  هامؤلفهبه  ازینها  روش ریساهمچون  زینروش  نیادر    یابی

در . هسـتند متفاوت  هر کشور، یعالدر نظام آموزش  يزیمماست که با توجه به مفهوم 

ـ ارزبه علت سابقه در امر  ییاروپايکشورهاکشورها شامل یبرخ و اسـتقرار نظـام    یابی

شـمول ایـن نظـام در     و دامنـۀ  یعـال ها و مؤسسات آموزش  در دانشگاه تیفیکنیتضم

ـ تأک، پژوهشـی و خـدمات تخصصـی و اجتمـاعی    آموزشی، ي هاپوشش حوزه يزیـ ممدی

ـ اسـت تیـ فیکنیتضـم سازوکار و نظام  یابیارزبر  شتریب بـه  کشـورها   یبرخـ در  یول

داشـته و   يشـتر یبیکسـتردگ يزیمميها مالكییقایافرو  ییایآسيکشورهاخصوص

ها، سـازوکارها و   نظام ۀیکل، مؤلفهبه عنوان یک  تیفیکنیتضمعالوه بر نظام ارزیابی و 

یعنی آمـوزش،   ها آنیاصليکارکردهايراستارا در  یعالهاي مؤسسات آموزش  برنامه

کلی تحقق اهداف مؤسسـه مـورد توجـه     به طوره جامعه و خدمات ب پژوهش و عرضۀ

 يزیـ ممتابع مفهوم برخاسته از  يزیمميها مالكو  مؤلفه،گریدبه عبارت  ؛دهدیمقرار 

الزم است تا بـه منظـور اثربخشـی     ،در این راستا.استهر کشور  یعالدر نظام آموزش 

آن دقت شود تا با دیدگاهی يها مالكو  هامؤلفهممیزي براي نظام دانشگاهی در تعیین 

و کارکردهـاي نظـام دانشـگاهی     ها جنبهجامع توامان شود و مدیریت کیفیت را در همه 

  .تحت پوشش قرار دهد
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که میزان الـزام بـه    دهدیمنشان  ها افتهیزینيزیممانجام  ندیفراسهیمقادر خصوص 

ـ  محـور  دینه شدن فرهنگ ارزشیابی و کیفیتانجام آن تابع نها ه عبـارت دیگـر،  اسـت؛ ب

است و موارد داوطلبانه صرفاً در  ياجباریجنوبيقایافرو  ییایآسيکشورهادر  يزیمم

عالوه بر مورد فوق در زمـان   توانیمآن را  علتکه  شودیممشاهده  ییاروپايکشورها

-وجست یاعتبارسنجاز جمله  تیفیکنیتضميها روشریساو نیز کاربرد  يزیممآغاز 

کـه از   شـود یمـ دهیدياییاروپايکشورهاکه داوطلبانه بودن در  یمعننیاجو کرد؛ به 

در  یاعتبارسـنج يالگوکاربرد  که غلبۀنیاایدر کاربرد ممیزي برخوردارند  يکمترسابقۀ

ـ بااسـت کـه    یبانیپشـت به اسـناد   ازینيزیممانجام  يبرا. است شتریبها آن ـ اختدر  دی اری

کشورها گزارش خود  ياریبسکه در  دهدیمق نشان تحقی جینتا. ردیگقرار  يزیممتئیه

کـه   دهـد یمارزیابی این فرصت را خود ـ  . استخصوص  نیادر  یاصل، سند یابیارزـ 

خود را بازبینی و ارزیابی کنند تا بفهمند چه چیزهاي و کارهـایی بایـد بهبـود     مؤسسات

و  کنـد یمایجاد  ت ممیزيرا براي هیئ یمطمئنهمچنین این سند یک پایه و اساس . یابد

کـه قطعـاً    کندیمفراهم  يزیممأتیهدیبازديبرارا  یمشخصو  یکافمدارك و شواهد 

کشـورها فـراهم آوردن    هدف اصلی از بازدید در همـۀ . انجامدیميتر قیدقبه قضاوت 

تصویر روشن و کاملی از امر کیفیت مؤسسه و نظام تضمین کیفیت آن از راه اطالعـات  

بازدید از محـل بـه   . یا دیگر مستندات است هاه شده در خود ارزشیابیارائ يها لیتحلو 

طـول  .نظام تضـمین کیفیـت یـاري رسـاند     به توسعۀ تواندیمتعاملی رویدادکیعنوان 

تا  2نیبباشد و زمان معمول آن  یطوالنیلیخایکوتاه  یلیخدینبايزیممدیبازدمدت 

تعـداد  . اسـت ریمتغشونده  يزیمميهایژگیوو  يزیمميالگوروز است که بسته به  5

ـ بازددودر غالب موارد شـامل   زیندهایبازد ـ بازد،اسـت  دی  یآمـادگ يبـرا یمقـدمات دی

که بـر   یاصلدیبازدمربوطه و  با مؤسسۀ يزیممتئیهییآشناشونده و  يزیمممؤسسۀ

در مـورد طـول مـدت کـل فراینـد      . ردیپـذ یمصورت  یابیارزيزیمميها مالكاساس 

ـ ادیگـر در   ۀنتیجـ . استنیز در بیشتر کشورهاي مورد مطالعه کمتر از یکسال  ممیزي  نی

تئـ یهبیـ ترکحالـت   نیبهتـر است کـه   يزیممتئیهو تعداد  بیترکمطالعه تطبیقی، 

، یعلمـ تئیهياعضاورانیمدشامل  یدانشگاهاست که شامل افراد  يا گونهبه  يزیمم

یکـی از دالیـل اسـتقرار نظـام      .صـنعت باشـد  ایـ و بازارکار  ندهینمادانشجویی،  نمایندة
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نفعـان  ضرورت آن براي آگاهی ذي نظیر ممیزي، ییها روشتضمین کیفیت و استفاده از 

-و دانشجویان و نیز والدین و جامعه به عنوان ذي انیکارفرمادانشگاهیان، مستقیم یعنی 

به همـین  . استاز کیفیت آموزش عالی و درست مصرف شدن منابع نفعان غیر مستقیم

ـ فعالي متفـاوتی را در مـورد   هـا دیـدگاه  هـا  آنکـه  نیالیدلو همچنین به  لیدل يهـا  تی

ـ  هـا  آن، طبیعی اسـت کـه نماینـدگانی از    کنندیمآموزش عالی بیان  مؤسسات ت در هیئ

تعداد افراد هیات ممیزي نیز باید مناسب باشد؛ کثرت افراد امکـان   .ممیزي حاضر باشند

و کم بودن افراد فشار کاري را افـزایش داده و در نتیجـه    سازدیمترمشکلهماهنگی را 

ممیـزي اثـر    يهـا  مـالك و  هـا مؤلفهدربارة تر قیدقو قضاوت  تر جامعبر کاربرد دیدگاه 

نفـر   پـنج که تعداد مناسب در اکثر کشورهاي مورد مطالعه  دهدیمنتایج نشان .گذاردیم

ـ نزانیـ ممتیصـالح . شـوند یمـ نییتعيزیممیمتولنهاد  ۀلیوساست و به  گـر یداز  زی

ۀتجربـ  تیصـالح قیـ تحقيها افتهیاست و بر اساس  يزیممندیفرامطرح در  يها جنبه

تیصـالح سـه   یدانشگاهدر نظام  تیفیکنیتضمتجربۀ ای، تخصص سیتدر، تیریمد

و  یمشخصـ در قالب برنامۀ زینزانیممآموزش . است مورد مطالعه يکشورهادر  یاصل

.مورد مطالعه وجود دارد يکشورهادر اکثر  یهیتوججلسات  اییآموزشناریسمبه طور 

خود در هنگام  يهاهیفرضبین  ۀرابطت ممیزياز بازدید از محل این است که هیئ هدف

کـه در   را سـالیانه و آنچـه   تیـ فیکيها گزارشارزشیابی و  ـ  خود يها گزارشخواندن 

درك ، ابنـد ی یمدر حین مبازدید و مصاحبه ي مختلف افراد هاهنگام گفت و گو با گروه

 یحاکجینتا، دیبازدنیحشده در  يگردآوريها دادهتیجامعيراستادر  ،بنابراین. کنند

تئـ یهياعضـا ةرنـد یبرگفراوانـی در   بیترتمورد مصاحبه به  يها گروهاز آن است که 

اختار سـ . اسـت یعـال مؤسسـات آمـوزش    يادارو کارکنان  رانیمد، انیدانشجو، یعلم

 يهـا  مـالك گزارش ممیزي نیز معموالً شامل شرح فرایند ممیزي، نتایج ارزیابی دربـاره  

ممیزي هم بـر چگـونگی و    يها گزارشبنابراین،. نیازمند بهبود است يهاممیزي و جنبه

و هـم اینکـه چـه نـوع بهبـودي بایـد        مؤسسههم میزان پذیرفتنی بودن مدیریت کیفیت 

از جمله مـوارد   يزیممیرسمامدیپو  دیبازددامات پس از اق.صورت گیرد، تمرکز دارد

مـورد مطالعـه    يکشـورها ۀدر همـ . ردیگمورد توجه قرار  یستیبااست که  يگریدمهم 

بـار   کیسال  پنج هر ندیفرانیااست و  يزیممیاصلهدف  ییپاسخگوو  تیفیکبهبود 
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ـ تأککشورها بـه منظـور    یبرخ، اما در شودیمانجام   دو، يزیـ ممنـد یرافیاثربخشـ و  دی

ـ نشـان   ياعطـا ، يبند رتبهکاربرد : ردیگیممورد استفاده قرار  زینراهکار  و  نامـه یگواهای

 جینتـا کاربسـت   يریـ گیپبودن مرحلۀ ياجبارها و به دانشگاه یپرداختدر بودجه  تأثیر

. شونده يزیممدر مؤسسات  يزیممحاصل از 

 ٔدربـاره ییها بحثت که ممیزي موجب بیان داش توانیمشده با توجه به مطالب بیان

و گـزارش   دشـو یمکیفیت  تیریمدخدمات تخصصی و  کیفیت آموزش، پژوهش، ارائۀ

بیشـتر در مـورد    ٔتوسـعه در مورد رشـد و   ییها هیتوصٔرندهیدربرگت ممیزي همیشه هیئ

همچنین ممیـزي بـه شـفاف    . است تا کیفیت خود را بهبود بخشند ها مؤسسهيها تالش

ـ فعالو تأکید بر  مندنظاممستندسازي  قیطراز  ها مؤسسهت شدن کیفی راسـتاي  در هـا  تی

ـ  ،بنابراین. رساندیمیاري اهداف مشترك، ن تـوان بـالقوه را دارد   کاربرد روش ممیزي ای

ـ     ریزي براي استقرار نظام جامعکه برنامه ه کـردن  ارزشـیابی و تضـمین کیفیـت و نهادین

سات آموزش عالی اشاعه دهد و موجبات بهبود و فرهنگ کیفیت و ارزشیابی را در مؤس

در  توانـد یمـ کاربرد ایـن روش   ،بر این اساس. را فراهم آورد ها آنتعالی مستمر کیفیت 

عالی مفید و سازنده باشـد و الزمـۀ ایـن کـار و      ارزیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش

از گیـري  بهـره  ر،نیاز طراحی و استقرار الگوي ممیزي در نظام دانشگاهی یک کشـو پیش

البتـه بایسـتی   تطبیقی ممیزي در کشورهاي صاحب تجربه است؛ نتایج حاصل از مطالعۀ

آموزش عالی در بین کشورها از لحاظ اندازه و نـوع و   يها نظامبه این امر توجه کرد که 

و در هاي بارزي دارندمدیریت کیفیت تفاوت يها نظامبلکه از لحاظ تجارب در اجراي 

الزم اسـت تـا در گـام بعـدي بـراي       ،بنـابراین ؛گی هسـتند تی از توسعه یافتسطح متفاو

مـورد تأمـل و   ... و  ياقتصـاد و  یاجتمـاع ، یفرهنگـ يهـا  نهیزماستقرار الگوي ممیزي، 

  .امکان سنجی آن در نظام دانشگاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
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