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 «  : دام ظلّه العالی»مقام معظم رهبری 

است ؛  این هم از جمله ى چیزهائى است خیلى مهم هم  دانشگاه فرهنگیان  این مسأله ى  

معلم اگر شخصیت خودش ساخته   .آن توجه شودآرایش درونى که باید به طور جدى به 

  . چیزى بدهد، نباشد ، نمی تواند به متعلم خود، به مخاطب خود

اگر چه این دانشگاه در ذیل آموزش و پرورش    .اینجا شخصیت معلمین ساخته می شود

باید همه ى آموزش عالى ت و مربوط به آموزش و پرورش است ، لیکن تعریف شده اس

    .این دانشگاه  بکند پشتیبانى هاى ممکن را از

 



 کلیات
 

ز   4141شعار آرمانی دااگشنه فرهنگیان رد افق چشم اندا

 

 "رانیا یاسالم یجمهور پرورش و آموزشو تعالی در  تحول رکن ان،یفرهنگ دانشگاه"

 

ز و بیانیه ماموریت  ز دااگشنه چشم اندا  4141فرهنگیان رد افق چشم اندا
 

 

 

 

ای؛ معطوف ای است در گستره ملی، با هویتی تخصص گرا و حرفهدانشگاه فرهنگیان در افق چشم انداز، موسسه

داللت های سنند تونو    به تأمین، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی منطبق بر 

بنیادین آموزش و پرورش که با استفاده از همه ظرفیت های مولی، ملی، منطقه ای و بین المللی؛ در جهت دست 

 یابی به ویژگی های زیر گام بر می دارد:

 کانون تجلی مرتبه قابل قبولی از حیات طیبه فردی و اجتماعی 

 اسالمی،ایرانی و انقالبی دانشجومعلمان و فرهنگیان و هویت حرفه ای آنانساز تکوین و تعالی هویت یکپارچه انسانی، زمینه 

 جو و توو  آفرینبرخوردار از هیأت علمی، کارشناسان، کارکنان و مدیران مومن، عالم، عامل، صالح، تعالی 

 توانمند در جذب استعدادهای برتر در عرصه معلمی 

 هنای ننوین و سیسنتم هنای     وری اطالعات و توانمنددر کاربست  فناوریخالق در توسعه شیوه های نوین آموزشی بر بستر فنا

 هوشمند 

 های کشور و جهاندارای تعامل سازنده با جامعه، دانشگاه 

 المللیای و بینبرخوردار از موقعیتی ممتاز در سطح ملی، منطقه 

  پیشرو در پژوهش، آموزش، تولید و کاربست و ترویج علم نافع در عرصه تربیت معلم 

 پایبند به معیارهای کیفی در توسعه کمی بویژه در میزان پذیرش دانشجومعلم 

 



 کلیات
 

 اهداف کالن

 

 دستیابی به مرجعیت در حوزه تربیت معلم متناسب با  مبانی تربیت اسالمی در سطوح ملی و فراملی  .1

اسنالمی و ایراننی  و    تربیت دانش آموختگان)معلمان و سایر منابع انسنانی  برخنوردار از شایسنتگی هنای عنام )انسنانی،       .2

 تخصصی و حرفه ای طراز آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران

معلمنان و سنایر مننابع انسنانی آمنوزش و       شایستگی های سطح ارتقای و ساماندهی و مدیریت علمی فرآیندتوانمندسازی .3

 پرورش

 تقویت و ارتقای جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید علم نافع در حوزه تربیت معلم .4

  کیفیت تضمین نظام سازی ستقرار و نهادینها .5

 راهبردهای کالن 

 

 حاکمیت فضای فرهنگی و تربیتی برکلیه شئون دانشگاه مبتنی بر ارزش های حیات طیبه .1

 ساماندهی نظام مدیریت، ساختار و تشکیالت  .2

 حرفه ای  -اصالح نگرش های موجود و احراز شان دانشگاه به عنوان یک نهاد تخصصی .3

 توو  در رشته ها، ساختار و موتوای برنامه های درسی با رعایت استلزامات نقشه جامع علمی کشور نوآوری و .4

 استقرار نظام بهبود مستمرکیفیت علمی، آموزشی و تربیتی دانشگاه .5

 نهادینه ساختن نظام پایش وتضمین کیفیت  .6

و سایر نهادهای علمی حوزه تربیت معلم با بین المللی با دانشگاه های تربیت معلم  -توسعه و تقویت همکاری های علمی  .7

 اولویت جهان اسالم

 استقرار فرهنگ پژوهش مداری در فرآیند سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت و توسعه پژوهندگی .8

 توسعه ظرفیت و ارتقای فرایند بهسازی منابع انسانی آموزش و پرورش  .9

و  ایراننی  -اسالمی استانداردهای آموزش عالی و معماری براساس دانشگاه جامع فضاهای کالبدی واجرای نظام طراحی .11

 ملی

 طراحی و اجرای مسیرهای توسعه حرفه ای منابع انسانی آموزش و پرورشتوو  در  .11



 کلیات
 

 

 

 

 

 

 مقدهم

ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان با هدف ارتقاء کیفیت فرایندهای دانشگاهی و بهبود عملکرد  معاونت نظارت،

  با تصویب هیاًت امنای دانشگاه تاسیس گردید. 1333 بهاردر  ،شورکهای ای شاخص و نادر در میان دانشگاهعنوان تجربهآن به 

 می باشد.کیفیت مدیریت، فرایندها و بروندادهای دستیابی به کما  مستمر در  تالش ماموریت این معاونت، که آنجا از

 در شده تعیین و مأموریتهای 1باالدستی اسناد برمبتنی  ،دانشگاه بیرونیبررسی و تولیل مویط درونی و ضمن تا  تالش گردید

 نمایدتدوین  «نقشه راه»توت عنوان  را فرهنگیان، مجموعه حاضر دانشگاه و سند راهبردی اندازچشم مسیر

بقا و ارتقای  ،حفظ وبوده در انجام ماموریت مووله هوشمندانه   هایتالش دانشگاه، حاصل برتر آنچه مسلم است موقعیت

تولیل صویح از واقع بینانه و  نگاه ژرف در برنامه ریزی ،میان این در .می باشد شیوه های علمی منوط به بهره گیری از  آنمستمر 

   گردد.دانشگاه  تعالی و توسعهبه  منجر می تواند ضرورت ها،

بالنندگی حرفنه ای و دفتنر نظنارت،      مندیریت مرکز سنجش شایستگی های حرفه ای مننابع انسنانی،    برنامه های ازای نقشه راه نمایه

بنا فنراز و    –نظارت، ارزینابی و تضنمین کیفینت    معاونت  -این اندیشه نواستقرار  ،بدیهی است  می باشد.  ارزیابی و تعالی سازمانی

اعضای موتنرم شنورای ،   امید آن است نخواهد بود.خالی از اشکا   نیز بدون شک نگاشت حاضر روبرو بوده و فرودهای عملیاتی 

 را فراهم نمایند. آنبا مطالعه دقیق و ژرف نگرانه زمینه اعتالی 
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 فرهنگیان)دانشجومعلمان(ازچهکیفیتیبرخوردارند؟هایدانشگاهخروجی 

 های الزم را در دانشجویان فراهم نماید؟ آیا دانشگاه فرهنگیان توانسته است در طول دوره آموزشي، شایستگي 

 اند که نقش معلمي را بر عهده گیرند؟ ای صالحیت پیدا کرده اندازه آیا دانشجویان به 

  دانشگاه فرهنگیان کیفیت مناسبي دارند؟واحدهای سازماني تابعه 

 المللي هستند؟ ترازان خود در مقیاس بین های دانشگاه فرهنگیان قابل رقابت با هم آیا فرآورده 

 اند؟ های دانشگاه فرهنگیان مؤثر بوده ها و برنامه سیاست 

 شود؟ اجرا ميهای و مصوبات  ها در دانشگاه فرهنگیان مطابق برنامه آیا سازوکارها و فعالیت 

 های نظام دانشگاه فرهنگیان از چه کیفیتي برخوردارند؟ مؤلفه 

 میزان تحقق سند راهبردی دانشگاه )چشم انداز و برنامه ها( تا چه اندازه است؟ 

  برنامه های ساالنه دانشگاه چگونه اجرا شده است؟ 

 های)بهره وری وکیفیت، شفافیت، پاسخگویي ومشارکت مخاطبان(چگونه عمل کرده است؟  نظام اداری دانشگاه درمؤلفه 

 است؟  میزان استقرار مدل تعالي سازماني در دانشگاه تا چه اندازه 

 اعضای هیات علمي دانشگاه فرهنگیان از چه کیفیتي برخوردارند؟ 

  دهد؟ تحت تأثیر قرار مي اعضای هیات علمي رامدیریت، تخصص، خالقیت، رضایت شغلي  ،ریزی برنامهآیا آموزش قادر است 

 دهد؟ مي محوله پرورش فیانجام بهتر وظا یرا برا يانسان یروین ،آموزش ایآ 

 و ارزش افزوده دانشگاه نقش دارد؟ تیفیک نیدر تضمتا چه میزان  شایستگي منابع انساني 

  متاثر از کیفیت اعضای هیات علمي آن است؟آیا کیفیت خروجي دانشگاه 

  
 
 

 

 

 بهبود و ارتقاء کیفیت دانشگاه فرهنگیان

 لفه هاؤم چگونگیدر

 !و بایدها
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 و فعالیت اه    ربانهم اهاز   ارزیابی ی  دوره 

 

 زمانپیگیر مؤلفههایارزیابی

 سال 6 مرکزسنجش (دی)سد انیدانشجو یریادگی یسنجش دستاوردها 

  ساالنه/ نیمسال مرکزسنجش انیارزش افزوده در دانشجوسنجش 

  مستمر مرکزسنجش )جذب متخصصان در معاونت(رعایت اصل شایسته ساالری در استخدام و بکارگماری 

 مستمر مرکزسنجش و بهینه کاوی يالملل نیمطالعات ب 

 سال 1 مرکزسنجش )آزمون جامع(یحرفه ا يستگیشا نامهیارائه گواه 

  مستمر مرکزسنجش سنجش شایستگي های حرفه ای منابع انساني وزارت آموزش و پرورش 

 مستمر مرکزسنجش سنجش شایستگي های حرفه ای منابع انساني دانشگاه فرهنگیان 

 شش ماهه دفتر نظارت ارتباطات سازماتي 

 ساالنه دفتر نظارت حوزه معاونت( عملکرداز)سنجش میزان رضایتمندی نظرسنجي از مدیران پردیسها و مراکز 

 شش ماهه دفتر نظارت نظرسنجي اساتید/کارکنان/ دانشجویان 

 شش ماهه دفتر نظارت همتایان)سایر معاونتها( نظرسنجي 

 فصلي دفتر نظارت میزان موفقیت در اجرای مصوبات هیأت رئیسه 

  ساالنه و موردی دفتر نظارت ی نظام دانشگاهها مؤلفهارزیابي 

  ساالنه دفتر نظارت مدیریت منابع و مصارف 

 ساالنه دفتر نظارت (یا و مراکز تابعه )موسسه يدانشگاه یها سیپرد يابیارز 

  شش ماهه دفتر نظارت میزان اثربخشي کمیته ها و کارگروه های تخصصي 

  ساالنه/ شش ماهه دفتر نظارت ها استیسو  ها برنامهارزیابي 

 فصلي دفتر نظارت )اتوماسیون/ مکالمات تلفني/ رضایت ارباب رجوع/ حضوروغیاب کارکنان(نظام پاسخگویي 

 شش ماهه دفتر نظارت اهتمام در مستندسازی اطالعات و دانش سازماني در حوزه مربوطه 

 ساالنه دفتر نظارت  میزان و کیفیت پیشرفت  در اجرای برنامه های اعالم شده 

 ساالنه دفتر نظارت ارزیابي عملکرد کارکنان 

 ساالنهفصلي/ نیمسال/  بالندگي  سنجش اثربخشي دوره ها 

 مستمر بالندگي  سنجش رضایتمندی دوره های آموزشي و همایش ها 

 )مستمر بالندگي  ارزیابي اساتید )دوره های آموزشي 
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 فصل اول 

 نقشه راه

   ایاهی حرهفمرکز سنجش صالحیت                                                                                                 



 نقشه راه مرکز سنجش صالحیت های حرفه ای
 

مهم مربوط به کیفیت در  های مؤلفهدر نگاهي سیستمي  اینقشه راه مرکز سنجش صالحیت های حرفه

 .دهد يمدانشگاه را پوشش 

 زیر قابل پاسخگویي هستند: سؤاالتدر این طرح  طورکلي به

 دانشگاه فرهنگیان )دانشجو معلمان( از چه کیفیتي برخوردارند؟ یها يخروج 

 الزم را در دانشجویان  یها يستگیشارهنگیان توانسته است در طول دوره آموزشي، آیا دانشگاه ف

 فراهم نماید؟

 نظام دانشگاه فرهنگیان از چه کیفیتي برخوردارند؟ یها مؤلفه 

 واحدهای سازماني تابعه دانشگاه فرهنگیان کیفیت مناسبي دارند؟ 

 هستند؟ المللي بینخود در مقیاس  ترازان همهای دانشگاه فرهنگیان قابل رقابت با  آیا فرآورده 

 ؟اند بوده مؤثردانشگاه فرهنگیان  یها برنامهو  ها استیس 

  ؟شود يمو مصوبات اجرا  یها برنامهدر دانشگاه فرهنگیان مطابق  ها تیفعالو  سازوکارهاآیا 

  که نقش معلمي را بر عهده گیرند؟ اند کردهصالحیت پیدا  ای اندازه بهآیا دانشجویان 

  



 نقشه راه مرکز سنجش صالحیت های حرفه ای
 

 

)سدید( سنجش دستاوردهای یادگیری دانشجویان  

 

 مقدمه

ده در دانشگاه فرهنگیان تربیت معلماني گرفته ش در نظری ها نهیهزاصلي صرف منابع و هدف 

جهت برعهده گرفتن نقش معلمي در آموزش و پرورش است. در صورت وجود کیفیت مناسب در  تیفیباک

ی دانشگاه، این اطمینان به وزارت آموزش و پرورش، به عنوان نهاد استفاده کننده از ها يخروج

سازی نیروها،  آماده نحوهی دانشگاه، داده خواهد شد که فارغ از چگونگي سازوکارهای و ها يخروج

. حصول این نتیجه نشان اند شدهي برای کار در بدنه نظام تعلیم و تربیت آماده خوب بهمحصوالت دانشگاه 

ر در غیر این صورت و در هنگام مشاهده مشکل د ،دهنده برخورداری نظام از کیفیت مناسب است

ی درسي از ها برنامهیي از نقص در حداقل یکي از عناصر نظام وجود دارد که محتوای ها نشانه ها يخروج

 است.  ها آن نیتر مهمجمله و البته 

مناسب  ر زمینهدبه منظور ارائه اطالعات  (سدید)برنامه سنجش دستاوردهای یادگیری دانشجویان 

ریزان  و برنامه گذاران سیاستدانشگاه فرهنگیان به مسئوالن،  در معلم تربیت سازوکارهایو  ها برنامهبودن 

نظام  های خروجيو  فرایندهاشاخصي در زمینه مناسب بودن  گونه هیچسنتي  طور بهتدوین شده است. 

وجود ندارد و از طرف دیگر، معیاری برای پاسخگویي دانشگاه فرهنگیان به آموزش و پرورش  معلم تربیت

وهای تربیت شده و قابلیت رقابت با سایر مبادی احتمالي ورود معلمان به آموزش و در زمینه کیفیت نیر

دانشگاه  گذاران سیاستکه بتواند اطالعات مناسب برای اطالع  ای برنامهپرورش وجود ندارد. لذا تدوین 

 ناپذیر اجتنابفرهنگیان از یک طرف و پاسخگویي در زمینه کیفیت نیروها از طرف دیگر را فراهم نماید، 

ی موجود در ها رشتهی درسي ها برنامهاجرای این برنامه منبع بسیار ارزشمندی برای ارزشیابي  است.

سازی دانشجویان اهتمام الزم فراهم آید.  دانشگاه را فراهم نموده تا نسبت به تغییرات الزم در جریان آماده

زمینه امیدواری وجود دارد که عالوه بر این، در صورت استمرار این سنجش در طول زمان، در این 

 اطالعات قابل استنادی جهت قضاوت در جهت تفاوت کارکرد دانشگاه و نسبت به قبل فراهم شده است.

 

 گستره و شیوه اجرای برنامه سدید

مختلف آموزشي و ابعاد مختلف تربیت دانشجویان برای بر عهده  های رشتهدر مورد  برنامه سدید

فرایندی مستمر است،  معلم تربیتجریان  که آندارد. عالوه بر این از لحاظ  گرفتن نقش معلمي موضوعیت

مرتب اجرا شده و قابلیت مقایسه  طور بهبرنامه سنجش دستاوردهای یادگیری دانشجویان  رود ميانتظار 
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به  مربوطتا عالوه بر ارائه اطالعات  شود مينتایج در فواصل زماني مشخص را فراهم نماید. این کار باعث 

بنابراین،  فراهم آورد؛قابل استنادی  های شاخصنیز  معلم تربیتیک برهه از زمان، در زمینه رشد جریان 

 نماید. سازی زمینهباشد که این نوع اطالعات را  هایي ویژگيبرنامه سدید باید حائز 

 

 زیربنای نظری برنامه سدید

اجرا شده و  (قصد شده)مصوب  های برنامهبرنامه سدید از طرح سه وجهي برنامه درسي به صورت 

قصد شده از طرف  های برنامهبه عنوان  هایي برنامهدر اینجا منظور آن است که  .کند ميکسب شده تبعیت 

و در  ای زمینه های ویژگيبا توجه به قصد شده برنامه گردد.  ميطراحي  گذاران سیاستریزان درسي و  برنامه

. ولي این برنامه تحت تأثیر کند ميی رسیدن به اهداف نهایي مشخص را برا هایي رویهنظر گرفتن اهداف، 

در نظر گرفته شده متفاوت اجرا شود. این موضوع از  اولیهشرایط اجرایي قرار دارد و ممکن است با شرایط 

و تت) گردد ميدرک و اجرا  معلم تربیتمتفاوتي در بین مؤسسات  طور به معلم تربیتآن لحاظ اهمیت دارد که 

اجرایي دانشگاه فرهنگیان موضوعیت  های واقعیتدر مورد  معلم تربیت. اجرای متفاوت (0222همکاران، و 

با لحاظ  اند. نشدهو مراکز دانشگاه فرهنگیان، استاندارد  ها پردیسمربوط به  های مؤلفهبیشتری دارد زیرا 

عهده گرفتن نقش معلمي به آن  برای بر آموختگان دانشکه  آنچهقصد شده و اجرا شده،  های برنامهداشتن 

برنامه کسب  ماحصلحقیقت،  در .گیرند مي، به عنوان برنامه کسب شده مورد توجه قرار اند کردهتسلط پیدا 

انجام شده در دانشگاه فرهنگیان است که آموزش و  های تالشمحصول  عمالًشده آن چیزی است که 

لذا تأکید اصلي در این رویکرد بر برنامه کسب شده قرار شده  پرورش از این محصول استفاده خواهد نمود.

 .شود يماست که بر اساس آن در مورد برنامه مصوب و چگونگي اجرای آن )برنامه اجرا شده( قضاوت 

که تأکید برنامه سدید بر دستاوردهای یادگیری است، برنامه کسب شده را به عنوان محور  آنجااز 

تشخیص  آموختگان دانشبارت دیگر، از روی سنجش دستاوردهای یادگیری به ع دهند؛ ميسنجش قرار 

آموزش ابعاد مختلف دانشجویان وجود دارد. در صورتي که  زمینهدر  هایي و کمبودی ها که نارسایي دهد مي

الزم هستند و یا  های صالحیتحائز  ،مورد بررسي از ابعاد مختلفِ آموختگان دانشکه  دهد مينتایج نشان 

ان معلم  تربیتمناسب عمل کردن نظام  زمینه، شواهدی در اند کردهپایه را کسب  های صالحیت لِحداق

کالت موجود در این خصوص هایي برای ردیابي مش سرنخبه دنبال باید وجود دارد و در غیر این صورت 

کسب شده در قالب برنامه  جویان. لذا تأکید برنامه سدید بر سنجش دستاوردهای یادگیری دانشباشیم

نیز برنامه اجرا شده  زمینهدر  ای استفادهاطالعات قابل  امکان گردآوری ،است. با این وجود دانشجویان

 زمینهتلویحاتي در  توان ميکسب شده و آگاهي از برنامه اجرا شده  برنامه. از طریق سنجش وجود دارد

برنامه کسب شده است، شواهدی در  تأکید بر که آنبه دست آورد. لذا با وجود )مصوب( برنامه قصد شده 

 . آید ميچگونگي اجرای برنامه و تلویحاتي در حوزه چگونگي مناسب بودن برنامه مصوب فراهم  زمینه
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 اصلی: سؤاالت

گویي است و  در برنامه سدید دو سوال اصلي وجود دارد که اولي در دور اول سنجش قابل پاسخ

 شود: سازی مي زمینهپاسخ به سوال دوم در دورهای بعدی برنامه 

  هستند؟ برخورداری دانشگاه فرهنگیان از کیفیت مناسبي ها يخروجآیا 

 در طول زمان چه تغییراتي نموده است؟ ها آنسازی دانشجویان بر اساس کیفیت  روند آماده 

 مدل سنجش 

 آموختگان دانشاز ابعاد مختلف مورد انتظار از  ای مجموعهسنجش برنامه کسب شده از طریق 

مواردی چون دانش محتوایي، دانش تربیتي محتوایي،  تواند مي. این ابعاد شود ميانشگاه فرهنگیان انجام د

 دانش تربیتي و دانش عمومي را شامل شود.

محتوایي، تربیتي محتوایي،  های دانششامل  آموختگان دانشسنجش از  چهارگانهابعاد  که آنبا وجود 

ست ولي سنجش دستاوردهای یادگیری مستلزم آگاهي از مشخص ا ای تااندازهتربیتي و عمومي 

اولین گام در برنامه سدید به شمار  ها شایستگياست. احصاء  آموختگان دانشمورد انتظار از  های شایستگي

اطالع و... به دست آید.  ، مصاحبه با افراد ذیای پیشینهاز طرق مختلف از قبیل بررسي  بایست ميکه  رود مي

مختلف یکسان  های رشته آموختگان دانشبین  ها دانشناظر به برخي از  های شایستگي ممکن است هرچند

مختلف دانشگاهي  های رشتهبرای  تر تخصصي های دانش اط بتبمر های شایستگيباشد، ولي بسیاری از 

یک از مربوط به هر  های شایستگي، تعریف ها قدمدارند. لذا به عنوان یکي از اولین  ای مالحظهتفاوت قابل 

 نیز تابع قواعد مشخصي در میزان جزئي بودن ها شایستگيباید انجام پذیرد. با این وجود، تعریف  ها رشته

آنان به شدت  های شایستگيجزئي تعریف گردند که تعداد  ای اندازهکه نه باید به  ای گونه بهخود هستند. 0

زیاد شده و قابلیت ابزارسازی خود را به دلیل گستردگي از دست دهند و نه آن چنان کلي باشند که دریافت 

دل اسلب گردد. لذا برقراری تع عمالً گذاران سیاستان و ریز برنامهایده متناسب و اطالعات مناسب برای 

 م و تأثیرگذار بر برنامه سدید خواهد بود.از جمله تصمیمات بسیار مه ها شایستگيبین وسعت و تعداد 

هر یک از آنان خواهد بود. برای بررسي هر یک از  گیری اندازهنیاز به  ها شایستگيپس از تصریح 

عملکردی طراحي شده باشند. بدین منظور سؤاالتي  طور بهنیاز به سؤاالتي خواهد بود که  ها شایستگي

در موقعیت  خواهند ميرایطي شبیه به واقعیت قرار داده و از او که آزموني را در ش گیرند ميقرار  مدنظر

عملکردی  طور بهسؤاالت که هم  گونه اینپیش آمده عملکرد مورد انتظار خود را مشخص نمایند. طراحي 

 های دشواریمتناظر با شایستگي به دست دهد، از  سازهمعتبری از  گیری اندازهطراحي شده باشند و هم 

 .کند ميرا تعیین  های رشتهاولویت سنجش  ای تا اندازهدید است که س برنامهاساسي 

                                              
2 grain size 
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جویي و  گیرد که با توجه به قواعد مربوط به صرفه پس از این دو مرحله گردآوری اطالعات قرار مي

ترین شیوه انتخاب نمونه معرف همراه با نظارت دقیق بر روی آنها است. این مرحله  استمرار برنامه، مناسب

به طور عرفي در یک نقطه از زمان انجام و یا در چند نقطه از زمان در موارد مقتضي گسترده گردد.  تواند مي

در نهایت تحلیل نتایج و تدوین گزارش برنامه سدید انجام خواهد پذیرفت. در تحلیل به علت لزوم تعیین 

 د. گرد های جمعیتي برای تحلیل نتایج استفاده مي برآوردها در سطح جامعه از مدل

 

 طرح اولیه:

ی ها رشتهچندین ویژگي مورد توجه قرار گرفته است. اول اینکه همه  در برگرفتندر ساختار اولیه طرح 

اساس  بر  زمانآموزشي در دانشگاه فرهنگیان پوشش داده شود و دوم آنکه امکان بررسي تغییرات در طول 

ی دانشگاه به ها يخروجی موجود طرح سنجش داشتن زمان، امکانات و نیروها در نظرنتایج فراهم آید. با 

 شکل تصویری صفحه بعد قابل ارائه است.

 

 استفاده کنندگان از نتایج:

ی ها رشتهریزان درسي  گذاران آموزشي و برنامه مخاطبان اصلي نتایج این سنجش، مدیران ارشد، سیاست

قضاوت کرده و در جهت تغییرات  ها يخروجدانشگاه هستند که بر اساس نتایج آن بتوانند در مورد کیفیت 

 الزم )در صورت نیاز( عمل نمایند.
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لوا هتشر ود

 ود هتشر ود

2009/01/05 - 2009/01/06

                          
2009/01/05 - 2009/01/06

                       

1/2/2009 - 1/3/2009

1395
1/14/2009 - 1/15/2009

1407
1/17/2009 - 1/18/2009

1413
1/13/2009 - 1/14/2009

1406
1/16/2009 - 1/17/2009

1412
1/3/2009 - 1/4/2009

1396
1/4/2009 - 1/5/2009

1397
1/15/2009 - 1/16/2009

...

1/14/2009 - 1/15/2009

1408
1/3/2009 - 1/4/2009

1397
1/13/2009 - 1/14/2009

1407
1/4/2009 - 1/5/2009

1398
1/2/2009 - 1/3/2009

1396
1/15/2009 - 1/16/2009

...
1/16/2009 - 1/17/2009

1414

1/12/2009 - 1/13/2009

1407
1/2/2009 - 1/3/2009

1397
1/3/2009 - 1/4/2009

1398
1/4/2009 - 1/5/2009

1399
1/13/2009 - 1/14/2009

1408
1/11/2009 - 1/12/2009

1406
1/14/2009 - 1/15/2009

1409
1/1/2009 - 1/2/2009

1396
1/15/2009 - 1/16/2009

1415

 را   هتشر ود

1/1/2009 - 1/2/2009

1394

1/1/2009 - 1/2/2009

1395

 وس هتشر ود

1/1/2009 - 1/2/2009

1397
1/2/2009 - 1/3/2009

1398
1/3/2009 - 1/4/2009

1399
1/4/2009 - 1/5/2009

1400
1/11/2009 - 1/12/2009

1407
1/12/2009 - 1/13/2009

1408
1/13/2009 - 1/14/2009

1409
1/14/2009 - 1/15/2009

1410

1/4/2009 - 1/5/2009

1398
1/5/2009 - 1/6/2009

1399
1/16/2009 - 1/17/2009

 جن  هتشر ود1411
1/6/2009 - 1/7/2009

1400
1/7/2009 - 1/8/2009

1401
1/14/2009 - 1/15/2009

...
1/15/2009 - 1/16/2009

1410

1/5/2009 - 1/6/2009

1399
1/6/2009 - 1/7/2009

1400
1/16/2009 - 1/17/2009

1412
1/7/2009 - 1/8/2009

1401
1/8/2009 - 1/9/2009

1402
1/15/2009 - 1/16/2009

...

1/6/2009 - 1/7/2009

1400
1/7/2009 - 1/8/2009

1401
1/16/2009 - 1/17/2009

1413
1/8/2009 - 1/9/2009

1402

1/5/2009 - 1/6/2009

1398
1/8/2009 - 1/9/2009

1401
1/7/2009 - 1/8/2009

1400
1/6/2009 - 1/7/2009

1399
1/9/2009 - 1/10/2009

1402
1/10/2009 - 1/11/2009

1403
1/11/2009 - 1/12/2009

1404
1/12/2009 - 1/13/2009

1405

1/5/2009 - 1/6/2009

1399
1/6/2009 - 1/7/2009

1400
1/7/2009 - 1/8/2009

1401
1/8/2009 - 1/9/2009

1402
1/9/2009 - 1/10/2009

1403
1/10/2009 - 1/11/2009

1404
1/12/2009 - 1/13/2009

1406
1/11/2009 - 1/12/2009

1405

1/5/2009 - 1/6/2009

1400
1/6/2009 - 1/7/2009

1401
1/7/2009 - 1/8/2009

1402
1/9/2009 - 1/10/2009

1404
1/8/2009 - 1/9/2009

1403
1/10/2009 - 1/11/2009

1405

1/7/2009 - 1/8/2009

1403
1/5/2009 - 1/6/2009

1401
1/6/2009 - 1/7/2009

1402
1/8/2009 - 1/9/2009

1404
1/9/2009 - 1/10/2009

1405
1/10/2009 - 1/11/2009

1406

1/8/2009 - 1/9/2009

1402
1/9/2009 - 1/10/2009

1403
1/10/2009 - 1/11/2009

1404
1/11/2009 - 1/12/2009

1405
1/12/2009 - 1/13/2009

1406
1/13/2009 - 1/14/2009

1407

1/9/2009 - 1/10/2009

1403
1/10/2009 - 1/11/2009

1404
1/11/2009 - 1/12/2009

1405
1/12/2009 - 1/13/2009

1406
1/13/2009 - 1/14/2009

1407
1/14/2009 - 1/15/2009

1408

1/9/2009 - 1/10/2009

1403
1/13/2009 - 1/14/2009

1407
1/12/2009 - 1/13/2009

1406
1/10/2009 - 1/11/2009

1404
1/11/2009 - 1/12/2009

1405
1/14/2009 - 1/15/2009

1408
1/15/2009 - 1/16/2009

...

1/10/2009 - 1/11/2009

1403
1/8/2009 - 1/9/2009

1401
1/9/2009 - 1/10/2009

1402
1/14/2009 - 1/15/2009

1407
1/15/2009 - 1/16/2009

1408
1/17/2009 - 1/18/2009

1414
1/11/2009 - 1/12/2009

1404
1/12/2009 - 1/13/2009

1405
1/13/2009 - 1/14/2009

1406
1/16/2009 - 1/17/2009

...

 شش هتشر ود

 تفه هتشر ود

 تشه هتشر ود
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 ارزش افزوده در دانشجویانسنجش 

دانشگاه متمرکز شویم، این مجال وجود نخواهد داشت که در  یها يخروجتنها بر ارزیابي  که درصورتي

صورت وجود مشکالت نسبت به تمهید و ارائه بازخوردهای الزم برای بهبود کیفیت دانشجویان اقدام 

مرتبط با نقش  یها نگرشو  ها مهارتنماییم. لذا در طرح کلي ارزیابي دانشگاه باید بر ارزیابي تکویني 

دست رفتن  ازمشکلي در طول دوره تحصیلي قابل رصد است، قبل  که درصورتيشده تا  تأکیدمعلمي 

که در رویکرد ارزش افزوده قابل بررسي هستند،  یيها تیصالحفرصت آموزش قابل اصالح باشد. 

از آن وجود  ای پایهدر ابتدای شروع تحصیالت در دانشگاه خط  رود يمانتظار هستند که  یيها تیصالح

که دانشگاه  ها تیصالحبه انگیزش و نگرش اشاره کرد. نتیجتاً برخي از  توان يماین جمله  داشته باشد که از

مرتبط با  یها یيتوانادانشجویان در آن عرصه تشکیل شده است، همانند  سازی آمادهبرای آموزش و 

بررسي  قرار نخواهد گرفت که در رویکرد ارزش افزوده قابل یيها سازهمعلمي جزء این دسته  یها مهارت

 باشد.

 اصلی سؤاالت

  الزم  یها تیصالحدانشجویان در طول دوره تحصیل خود در دانشگاه فرهنگیان با چه نظمي برخي

 ؟کنند يمجهت را پیدا 

  مورد بررسي روبه رشد بوده است؟ یها تیصالحآیا تغییرات رصد شده در 

  مورد بررسي به چه منوال است؟ یها تیصالحجریان رشد 

 مدل سنجش

. این شود يمموجود در مطالعات طولي از نوع پانلي بهره گرفته  شناسي روشدر رویکرد ارزش افزوده از 

 یها تیصالحگروهي از دانشجویان در ابتدای ورود به دانشگاه از لحاظ برخي از  شود يمشیوه موجب 

متناوب  گیری اندازها انجام قرار گرفته شوند تا خط پایه آنان تهیه شود. سپس ب گیری اندازهمورد توجه مورد 

مشخص  ها تیصالحدر یا نیمسال تحصیلي(، میزان تغییرات  ساله یکو منظم در فواصل زماني مشخص )

 .شود يم

 استفاده کنندگان از نتایج

 درک قابل و تفاسیر ها لیتحلکه در قالب نتایج حاصل شده از این رویکرد، نتایج پژوهشي است  طورکلي به

بالقوه بدین  طور بهدر این راستا  توانند يمدانشگاه فرهنگیان  گذاران سیاستمدیران و د بود. و استفاده خواه

 منظور مورد توجه باشند.
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 طرح اولیه

مطالعه طولي از نوع پانلي الزم است. در این زمینه چندین موج  سازی پیادهدر اجرای رویکرد ارزش افزوده، 

سال اول به عنوان گروه هدف انتخاب  یها یوروددر موج اول  مورد توجه است که ها دادهبرای گردآوری 

باالتر نیز مشمول این بررسي قرار  یها سالدانشجویان مشغول به تحصیل در ولي به علت اینکه  شوند يم

تحصیلي باالتر شروع  یها سالنیز گردآوری شود، چندین موج ناقص از  ها آنگیرند و اطالعات مرتبط با 

 .، نیز تهیه طراحي شود شود يم

 مراحل

  در رویکرد ارزش افزوده گیری اندازهقابل  یها تیصالحتعیین 

  ها آنو اعتباریابي  گیری اندازهتهیه ابزارهای 

  از دانشجویان و گردآوری اطالعات از آنان ای نمونهتعیین 

  آتي یها سالردیابي نمونه در 

  منظم طور بهتهیه گزارش 
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 و ب ینه کاوی المللی بینمطالعات 

انجام شده چگونه انجام شده باشند و نتایج آنان چه باشد، اطالعاتي در مورد  یها يابیارز که اینجدای از 

 یها يابیارزبه بار نخواهد آورد. در  المللي بیندانشجویان برای نقش معلمي در مقیاس  سازی آمادهچگونگي 

برطرف شود که شواهدی در زمینه قابلیت رقابت  ای گونه بهاین نقیصه  شود يمبا رویکرد تطبیقي سعي 

مختلفي در  المللي بیناینکه مطالعات  باوجودفراهم گردد.  المللي بیندانشجویان با همتایان خود در مقیاس 

دانشجو معلمان )تربیت  سازی آمادهولي در زمینه  شود يمنیا انجام آموزشي در د یها سنجش یها نهیزم

 قابل ذکر است. IEAزیر نظر انجمن  TEDSمعلم( تنها مطالعه 

 اصلی سؤاالت

  در مقایسه با سایر کشورهای دنیا، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تا چه میزان برای انجام معلمي

 ؟اند شدهآماده 

  ؟گذارد يم ریتأثدانشجو معلمان  سازی آمادهشرایط  عواملي بر چه، المللي بیناز دیدگاه 

  دانشجویان سایر کشورها چه تفاوتي با ایران دارند؟ سازی آمادهبر  تأثیرگذارعوامل 

 مدل سنجش

. عالوه بر این، شود يمبر دانش موضوعي و دانش موضوعي تربیتي دانشجویان  تأکید المللي بیندر مطالعات 

گرشي همچون باور نسبت به ماهیت موضوع تدریس، نگرش نسبت به موضوع، نظر نسبت سایر متغیرهای ن

 .ردیگ يمخود نیز مورد سنجش قرار  سازی آمادهچگونگي 

 استفاده کنندگان از نتایج

 خواهند بود. المللي بیناستفاده کنندگان نتایج مطالعات  نیتر ياصلمدیران و برنامه ریزان دانشگاه 

 مراحل

 گي برای شرکت در مطالعه و مشارکت در تدوین رویکردهای اجرایي مطالعهاعالم آماد 

  ها دستورالعملو  ها پرسشنامه، ها دفترچهترجمه 

 دانشجویان گیری نمونه 

  گیری اندازهاجرای میداني ابزارهای 

 مشارکت در تحلیل و تدوین گزارش مطالعه 
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 شایستگی حرفه ای)آزمون جامع( ارائه گواهینامه

، به شکل امتحان التحصیلي فارغاولیه دانشگاه فرهنگیان اخذ امتحانات پایاني در هنگام  یها دهیایکي از 

جامع، از دانشجویان است تا در صورت قبولي در آن گواهینامه معلمي جهت خدمت در آموزش و پرورش 

جریان است.  دانشگاه فرهنگیان با شدت زیادی در اندرکاران دستبه وی اعطا گردد. این ایده در بین 

، موانعي بر اجرای آن حداقل در آینده نزدیک وجود دارد. اول اینکه تا زماني که نسبت به کیفیت حال بااین

کاربردها نسبي عناصر دانشگاه اطمینان وجود نداشته باشد، عادالنه نیست ارزیابي دانشجویان با مقاصد و 

که  ضع متعارض این توجیه وجود داشته باشدبه عنوان مو بسا چهفردی بر روی دانشجویان اجرا شود. 

و از  اند نمودهدانشجویي که محیطي با حداقل استانداردها تحصیل کرده، مدرسان با کیفیت پایین او را آماده 

با کیفیت نازل بهره برده باشد، منطقي نیست گواهینامه تدریس را به او برای نرسیدن به  ای برنامه

اییم. عالوه براین، در شرایط جذب دانشجویاني که تا به امروز جذب دانشگاه استانداردهای الزم اعطا ننم

قبولي در امتحان پایاني به استخدام آموزش و پرورش  شرط بهقید نشده است که  اند شدهفرهنگیان 

درخواهند آمد و لذا اجرای این فاز از ارزیابي در حال حاضر مشکالت حقوقي به همراه خواهد داشت. 

کمبود معلم وجود دارد، فشار زیادی بر دانشگاه  ها رشتهین، در شرایط حاضر که در برخي از مضاف برا

که در این صورت اجرای ارزیابي جهت  شود يمدانشجویان قبول نشده وارد  کارگیری بهفرهنگیان جهت 

ارزیابي جهت ارائه گواهینامه را به  توان يم هایي زمینه پیشبا این با رعایت  .شود يم معنا بيارائه گواهینامه 

 گرفته و اجرا کرد. در نظرآتي دانشگاه فرهنگیان  یها برنامهعنوان یکي از 

 اصلی سؤاالت

 آیا دانشجویان از صالحیت الزم برای احراز نقش معلمي در قالب اعطای گواهینامه برخوردارند؟ 

 مدل سنجش

 این ارزیابي یک سنجش فردی از دانشجویان است.

 مخاطبان نتایج

دانشجویان مشغول به تحصیل مخاطبان اصلي نتایج ارزیابي جهت اعطای گواهینامه هستند که در صورت 

 کسب این گواهینامه قادر به تدریس در آموزش و پرورش خواهند بود.

 مراحل

  الزم معلمي به تفکیک رشته تحصیلي یها يستگیشامشخص کردن 

 ابزارها ساخت و اعتباریابي 

  آزمون انطباقي رایانه برای قابل اجرا کردن آزمودن برای استفادهانجام 
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 )رتبه بندی معلمان(سنجش شایستگی های حرفه ای معلمان وزارت آموزش و  رورش

مطالعه  اجمالي کشورها نشان مي دهد که اکثریت آنها یا طرح ارزشیابي منجر به رتبه بندی معلمان 

به نظر مي رسد تعدادی  .یا در حال مطالعه و طراحي چنین نظامي هستندها  انجام داده اند و را از گذشته

از کشورها نیز  هیچ روند منسجمي برای انجام این امر ندارند. همچنین مطالعات نشان مي دهد در صورت 

سیاست گذاری  منطبق بر واقعیت ها و تمهید مقدمات کار و نظارت مستمر بر  روند اجرای طرح، این امر 

ت معیشت  معلمان و ایجاد رقابت سازنده بین بطور نسبي موجب ارتقاء منزلت اجتماعي و بهبود وضعی

آنان و از همه مهمتر، بهبود کیفیت آموزش در میان دانش آموزان و سبب ایجاد رضایت اجتماعي در میان 

 شهروندان مي باشد . 

 

 مفروضات طرح رتبه بندی 

خویش را ،  پرورش قادر است ، تمامي ساز و کارهای مربوط به آماده سازی سیستم اداری آموزش و -1

 .برای اجرای نظام رتبه بندی فراهم آورد

پرورش قادر است کاستي های ناشي از ارزیابي فعالیت های معلمان را در تبدیل مفاهیم  آموزش و -0

 نماید .  معیارهای دقیق قابل سنجش  در دستورالعمل های جدید پیش بیني را به انتزاعي 

آزمون استاندارد را برای تعیین شایستگي ها ی  3تا  0ساله آموزش و پرورش قادر خواهد بود همه  -3

  .تخصصي معلمان اجرا نماید

بهره مندی ازمزایای قابل توجه ناشي از قرار گرفتن  معلمان به منظور ارتقاء منزلت اجتماعي خویش و -1

 از انگیزه کافي برای پیوستن به این طرح پیدا نمایند .  در رتبه باالتر 

ده تقدیمي دولت به مجلس محترم ، مصوب خواهد شد و آموزش وپرورش اجازه خواهد ماده واح -5

 یافت تا سیستم متفاوتي را در نظام پرداخت ها داشته باشد

آموزش و پرورش  همه ساله همراهي دولت ، مجلس و سایر ارگان های مرتبط را  و در نهایت اینکه   -6

 د.در زمینه تصویب اعتبارات طرح ، داشته باش

 

 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظا  آموزش و  رورش در ارتباط با طرح  :

( : استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص ، شایستگي ها و عملکرد رقابتي مبتني  7 – 3جزء )   3بند 

 بر نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان 



 نقشه راه مرکز سنجش صالحیت های حرفه ای
 

 راهبردها و اقدامات ملی مرتبط در نقشه جامع علمی کشور :

باال بردن توان مدیریت  منابع انساني و ارتقای صالحیت علمي و  –2( : راهبردهای ملي6راهبرد کالن )

 حرفه ای و منزلت اجتماعي و سطح معیشتي معلمان
  

 راهکارهای مرتبط سند تحول بنیادین :

های استقرار نظام سنجش صالحیت های عمومي ، تخصصي و حرفه ای ، تعیین مالک  – 12 – 0راهکار 

ارزیابي و ارتقای مرتبه ) نظام رتبه بندی ( علمي و تربیتي معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلي در آنان بر 

 اساس نظام معیار اسالمي 

ایجاد نظام ارزیابي صالحیت معلمان شامل شایستگي های اخالقي ، اعتقادی ، انقالبي  – 11 – 1راهکار  

 سب با مباني و اهداف سند تحول راهبردی ، حرفه ای و تخصصي و ارزشیابي متنا

 

/ 02/3هـ  مورخ 10320/ ت 70222نامه شماره  بیمعلمان  تصو یحرفه ا ینامه رتبه بند وهیشبراساس 

بند ،رانیوز اتیه  00 بندیرتبه چهارگانهیمعلمانحسبشاخصهایهایستگیشایعبارتاستازطبقه

   .ییواجرای،پژوهشی،آموزشیتتربی–یفرهنگ

معلم ،  اریمعلم ، استاد يمرب یاز رتبه ها يکیمربوط در  یها يژگیطرح بر اساس و نیا نی* مشمول

 .  رندیگ يمعلم و استاد معلم قرار م اریدانش

 ی) دروس دوره سیتدر یبرا يتخصص تیصالح  دی، با يعموم یهاتی* هر معلم، عالوه بر صالح

) تسلط  يمرتبط با شغل معلم یها تی(  و صالح رستانیدر دوره دب يگروه درس کیچند درس  ای یيابتدا

 نیکند . ا بموارد مرتبط ( را کس ریو سا قیو روش تحق يتیترب يبا روان شناس یي، آشنا سیبر روش تدر

 باشد . ي( م یحرفه ا تیبه مفهوم ) صالح تیدو صالح
 

 الف ( رتبه ی مربی معل  : 

 سال تجربه  5حداقل مدرک تحصیلي کارشناس ) لیسانس (  با  -

 دارا بودن کارت صالحیت حرفه ای تدریس  -

 طي دوره آموزشي ضمن خدمت در علوم تربیتي و در زمینه ی تخصصي و رشته تحصیلي مرتبط  -

 داشتن حداقل امتیازات الزم از ارزشیابي ها  -

  موفقیت در آزمون شایستگي تخصصي مربي معلم  -

 

 ب (  رتبه استاد یار معل  : 

 سال تجربه  15کارشناسي ) لیسانس ( با  -

 سال تجربه  10کارشناسي ارشد ) فوق لیسانس ( با  -

 سال تجربه  6دکتری با  -
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 ارائه حداقل دو مقاله علمي که هیات های مربوط ارزشیابي کرده باشند -

 موفقیت درآزمون ملي تشخیص شایستگي تخصصي رتبه استادیار معلم  -

 

 ج( رتبه ی دانشیار معل  : 

 سال تجربه 11سال تجربه ، دکتری با 12سال تجربه ، کارشناسي ارشد ) فوق لیسانس( با 00کارشناسي) لیسانس ( با  -

 ارائه  حداقل دو مقاله علمي  که هیات های مربوط ارزشیابي کرده باشند -

 ش ارائه حداقل یک پژوهش علمي درزمینه تخصصي یامسائل آموزش و پرور -

 تالیف حداقل یک کتاب در زمینه دروس مورد نظر  -

 موفقیت در آزمون ملي تشخیص شایستگي تخصصي رتبه استادیار معلم  -

 

 د (  رتبه استاد  معل  : 

 سال تجربه  02سال تجربه ، دکتری با  01کارشناسي ارشد) فوق لیسانس(با  -

 ، که هیات های مربوط ارزشیابي کرده باشند . ارائه  حداقل دو مقاله علمي  پس از کسب رتبه دانشیار معلم  -

 ارائه حداقل یک پژوهش علمي درزمینه تخصصي یامسائل آموزش و پرورش  -

 تالیف حداقل سه جلد کتاب در زمینه دروس مورد نظر  -

 موفقیت در آزمون ملي تشخیص شایستگي تخصصي رتبه استادیار معلم  -

 

 سواالت واب امات :
 مطالعات مبنایي  و میداني پشتیباني کننده اصل طرح  ارزشیابي  ؟  و رتبه بندی ؟چارچوب های نظری ،  (1

 تعریف عملیاتي  شایستگي های حرفه ای معلمي  ؟  (0

چگونگي اطمینان از کیفیت اجرا درفرایند عملیات طرح  باعنایت به ضرورت تحول در پنج زیر نظام دیگرسندتحول با  (3

 رورش  ؟ مالحظه  کارایي و منابع آموزش و پ

 چگونگي اطمینان از ایجاد ارتقاء در منزلت اجتماعي معلمان  ؟  شواهد و مطالعات  پشتیباني کننده کدامند ؟  (1

 دوگانگي در روش یا دوگانگي در قانون  برای غیر مشموالن ؟  (5

 طراحیخواهدشد؟رتبهبندی،نظامدیگریدرنظامزیرامانند؟یآیاغیرمشموالندرنظاممدیریتخدماتکشوریباقیمیاوال:

ث عمازدوگانگی:انیا یعنیمعلمانبابرخوردروشدوگانگییاقانونآموزشوپرورشتاچهمدتیایندوگانگی)ا

 وغیرمشمولین(راتحملخواهدکرد؟سطحبندیمشمولین

ثالثا:هرگاهمعلمیگواهینامهصالحیتحرفهایراکسبکندولیتمایلیبرایورودبهنظامرتبهبندینداشتهباشدیاقادربه

 شایستهنیستتغییریدرمنزلتاجتماعیویپدیدآید؟،آننباشند

 وضعیت مدیران و نیروهای اداری در طرح رتبه بندی ؟  (6

 و نگراني های مربوط به تنزل امر آموزش در میان معلمان   ؟  ضرورت پررنگ نمودن امر پژوهش (7

 مستندات اطمینان بخش  از عملکرد طرح در آموزش عالي  در خصوص حل مسائل کشور و ارتقاء حرفه ای اساتید ؟ (2

 چگونگي اطمینان از کیفیت بخشي  به امر یادگیری در میان دانش آموزان ؟  (0

تناسب ایجاد ساز و کارهای  سخت گیرانه در مراحل گزینش دانشجو معلمان ،  آموزش و استخدام آنان  با مراحل  (12

 نگه داشت و ارتقاء صالحیت های حرفه ای  معلمان در طول مدت خدمت  با عنایت به چشم انداز طرح ؟ 
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 میزان اطمینان از تناسب هزینه ها  و فواید طرح  ؟  (11

 

 های  یش روی دانشگاه فرهنگیان در این ماموریت فرصت ها و  الش

 فواید و فرصت ها : 

  متمرکز شدن امر ارزشیابي سنجش صالحیت های حرفه ای ورودی های دانشگاه ، دانشجو معلمان و معلمان  بر

 اساس یک مدل و یک متولي 

  جلوگیری از موازی کاری و اتالف منابع  کشور 

  دانشگاه فرهنگیان در مقایسه با انجام آن توسط آموزش و پرورش بیروني بودن امر ارزشیابي توسط 

  اعتالی جایگاه دانشگاه و ملي تر کردن ماموریت آن 

 

  الش ها و نگرانی ها :

  ) پراکندگي حوزه ماموریت)درون سازماني و برون سازماني 

  امکانات اجرایي  با مالحظه امکان برون سپاری برخي از فعالیت ها 

  کمبود نیروی انساني متخصص 

  ساختار تشکیالتي 

  دغدغه کیفیت اجرا  با مالحظه گستره جغرافیایي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دومفصل 

 نقشه راه

 ایمدرییت بالندگی حرهف                                                             



 نقشه راه مدیریت بالندگي حرفه ای
 

مدیریت بالندگی حرفه ای با هدف دست یابی افزایش و توسعه دانش، نگرش و  هدف بالندگی حرفه ای:

مهارت کلیه اساتید، مدیران و کارکنان دانشگاه فرهنگیان در راستای تسهیل و بهبود انجام وظایف و ماموریت 

رایند آموزش، پژوهش و های مووله تشکیل شده است. ماموریت اصلی مدیریت بالندگی حرفه ای بهبود ف

یادگیری در دانشگاه فرهنگیان می باشد. در راستای دست یابی به این ماموریت مدیریت بالندگی در صدد انجام 

 اقدامات زیر می باشد. 

 نقشه راه مدیریت بالندگی

 باط داشته ومجموعه ای از اهداف عملیاتی که با یکدیگر ارتباهدف از تدوین این نقشه راه عبارت است از ارائه 

دست یابی به وضعیت مطلوب از نظر بالندگی در دانشگاه فرهنگیان وبهبود فرایند آموزش طراحی می  هدف

گردد. اجزایی این نقشه شامل  مجموعه از اهداف عملیاتی است که در راستای دست یابی به هدف مشترک باال 

 طراحی و ارائه می گردد. 

 دگی: بستر سازی در خصوص مدیریت بالن1

با توجه به اینکه بخش بالندگی حرفه ای و فعالیت های از این قبیل در دانشگاه فرهنگیان حوزه جدید و با سابقه 

بستر سازی  ایجاد فعالیت های پایه در این زمینه ضروری و بسیار مهم است اندک و پراکنده می باشد بنابراین 

زیر ساختی مورد نظر می باشد. در این راستا اقدامات  این بستر سازی در دو بخش نگرشی و بینشی و هم در بعد

 زیر مورد نظر می باشد.

 تدوین برنامه استراتژیک بالندگی دانشگاه 1-1 

برنامه استراتژیک، بستر یا چارچوبی است که یرای عملی ساختن تفکر استراتژیک و هدایت عملیات که منجر    

این برنامه در بخش بالندگی سندی است که ، می باشد. به توقق نتایج مشخص و برنامه ریزی شده گردند

دارای هفت عنصر مشخص کننده سیمای فرایندی فعالیت های بالندگی در دانشگاه فرهنگیان می باشد و 

 مشخص است:

 *ماموریت سازمان
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 *تولیل استراتژیک

 *استراتژی

 *اهداف بلند مدت

 *برنامه های تلفیقی

 *پیش بینی های مالی

 یی*خالصه اجرا

اگرچه هریک از این عناصر به طور مستقل و جدا توسعه و تکامل می یابد، ولی بین آنها یک ارتباط درونی نیز 

وجود دارد. آنها بر روی هم ابزار مدیریتی مهمی را تشکیل می دهند که با استفاده از آن می توان ماهیت و 

مناسب و نقشه راهنمای الزم برای پیاده  ، جهت گیری کالن یا استراتژیفعالیت های بالندگیمفهوم اصلی 

 سازی استراتژی اتخاذ شده و دستیابی به نتایج بلند مدت را نیز تعیین کرد.

 به عنوان بستر فعالیت های آموزشیسامانه جامع آموزشی طراحی  1-2 

های هدف از آن عبارت است از طراحی، یا تدارک و تهیه نرم افزار جامع آموزشی جهت راهبری فعالیت 

آموزشی به صورت هوشمند، طراحی بانک اطالعاتی جامع از مدرسان، دوره های آموزشی، فراهم کردن بستر 

هوشمند برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی، طراحی و تدارک سامانه جامع آموزشی، پشتیبانی و تضمین 

به وجود خواهد آمد که از طریق امنیت سیستم و به روز رسانی آن. با فراهم شدن این مکانیزم این امکان 

سیستمی به مانیتورینگ نظام آموزشی دانشگاه پرداخت که هم از نظر کیفیت و هم از نظر سرعت موجب بهبود 

 وضعیت عملکرد فرایند های بالندگی دانشگاه فرهنگیان می گردد.

 دستورالعمل ها، آیین نامه ها و شیوه نامه ها: تدوین و طراحی  1-3

هدف از این فعالیت عبارت است از مشخص کردن شیوه های اقدام در خصوص فعالیت ها و اقدامات گوناگون 

برای جلوگیری از ناهمگونی در انجام وظایف و یکسان کردن رویه ها و اقدامات. در این راستا نظام نامه جامع 
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نامه های آموزشی طراحی خواهد در خصوص نیازسنجی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی و صدور گواهی

 شد.

 بستر تبادل اطالعات  طراحی مرکزی جهت اطالع رسانی و فراهم کردن  1-4

هدف از این فعالیت عبارت است از فراهم کردن بستری برای اطالع رسانی به مخاطبین و ارائه مطالب آموزشی 

اطالعات در دانشگاه فرهنگیان به صورت  مرتبط با حوزه بالندگی حرفه ای، ایجاد روحیه تسهیم دانش و تباد 

 مجازی  تا از این طریق زمینه تباد  نظر و تغییر نگرش در دانشگاه فراهم گردد.

 

 : تدوین بانک های اطالعاتی مورد نظر2

جامع از اساتید، کارکنان و مدیران دانشگاه هدف از این فعالیت عبارت است از تدوین بانک اطالعاتی 

طالعاتی جامع از مدرسان دوره های آموزشی، و بانک اطالعاتی جامع از دوره های آموزشی فرهنگیان، بانک ا

 مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان می باشد.

 

 : طراحی برنامه های توسعه فردی 3

 آموزشی های نیاز ارزیابی خصوص در مستمر فرایند یک ای حرفه و شغلی توسعه یا و فردی توسعههدف از 

 عملکرد دانش، خصوص در که کند می کمک فرایند این است.  ها نیاز این رفع برای ریزی برنامه و فرد هر

 برنامه آنان آموزشی و توصیلی فردی، پیشرفت و ارتقا برای و کنید فکر کارکنان و اساتید های موفقیت یا و

 بعدی های قدم برای و ارزیابی را پیشرفت میزان مرتب که سیستمی توسطبرنامه توسعه فردی  .نمایید ریزی

 بهبرنامه توسعه فردی است  همان که فرایند این سازی مستندمی شود.  گذاری پایه کند، می ریزی برنامه

 پایش را فرد هر پیشرفت فرایند و نموده مشخص را خود های اولویت که کند می کمک سیستم به و پرسنل
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تدوین برنامه توسعه فردی در قالب فرایند زیر صورت می  .بردارد افراد از حمایت برای مثبتی های قدم و کرده

 گیرد.

 تعیین هدف 

 تدوین نقشه برای رسیدن به هدف 

 ارزیابی نقشه ای که ترسیم کرده ایم 

 ثبت و نشان دادن مسیری که پیمودم 

 زمان بندی مسیر حرکت 

  

 : طراحی و اجرای برنامه های آموزشی)فرصت های بالندگی( 4

هدف از این فعالیت عبارت است از طراحی و اجرای برنامه های آموزشی از قبیل، سمینار، همایش، هم اندیشی، 

افزایش دانش، نگرش و مهارت دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت و اردوهای آموزشی. که با هدف 

 و فعالیت ها صورت می گیرد. یفاساتید، کارکنان و مدیران دانشگاه فرهنگیان در راستای انجام مطلوب وظا

 نیازسنجی آموزشی: 

بر اساس الگوی مفهومی حاکم بر دانشگاه فرهنگیان نیازسنجی آموزشی بر مبنای رویکرد شایستگی موور 

گیرد و احصا نیازهای آموزشی از طریق ارزیابی فاصله بین شایستگیهای موجود و مطلوب و  صورت می

 گیرد.   استخراج شکافهای آموزشی صورت می

 طراحی آموزشی:

بر اساس نیازهای احصا شده از فرایند ارزیابی شکاف های آموزشی که توسط مرکز سنجش صالحیت های 

 حرفه ای صورت می گیرد و یا نیازهای آموزشی احصا شده از سایر معاونت ها صورت خواهد گرفت.

 اجرا: 
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گوناگون و در سه قالب آموزشهای کالس موور، اجرای برنامه های آموزشی با استفاده از شیوه های 

 آموزشهای مجازی و آموزشهای تلفیقی صورت می گیرد.

 ارزشیابی آموزشی

چهار سطح واکنش ،  ارزیابی نتایج و اثربخشی برنامه های آموزشی دانشگاه بر مبنای الگوی پاتریک و در

ارزیابی نرخ بازگشت سرمایه نیز مورد  یادگیری؛ رفتار و نتیجه صورت می گیرد و تالش می گردد بسترهای

 توجه قرار گیرد.

 

 آموزشی صدور گواهینامه: 5

گواهینامه های بالندگی حرفه ای از نظر ماهیت و موضوع به چهار دسته و از نظر ارزش به چهار دسته تقسیم 

چهار دسته زیر تقسیم می ای با توجه به ماهیت و موضوع فرصت ارائه شده به  شوند. گواهینامه بالندگی حرفه می

 گردد.

 "ای عمومی بالندگی حرفه" 1) 

 "علمی-ای تخصصی بالندگی حرفه"  2) 

  "شغلی-ای تخصصی بالندگی حرفه"  3)

  "ای بهبود مدیریت بالندگی حرفه"  3) 

 ای از نظر ارزش به چهار نوع زیر تقسیم می گردد.  های بالندگی حرفه گواهینامه

گیری فعا  و مستمر در   : گواهینامه حضور فعا  است و شرط صدور آن حضور و بهرهسطح او  : گواهینامه1

 زمان ارائه فرصت بالندگی است. 
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سطح دوم: گواهینامه یادگیری است. صدور این گواهینامه مشروط به شرکت فراگیران و کسب   : گواهینامه2

دگی)مدرس/سازمان مجری و...  و/یا مرکز هایی است که توسط ارائه دهنده فرصت بالن نمره قبولی در آزمون

 ای معاونت ارزیابی، نظارت و تضمین کیفیت طراحی شده است.  های حرفه سنجش صالحیت

ای  ای در این آیین نامه به معنای دستیابی )فرد  به مجموعه ای: صالحیت حرفه : گواهینامه صالحیت حرفه3

های بالندگی به  گیری از فرصت ضور فعا  و بهرهها و نگرش کسب شده، پس از ح مکفی از دانش، مهارت

های موضوعیدر فرد ایجاد کرده باشد. شرط صدور این گواهینامه  حدی است که صالحیت کافی در حوزه

ها در رفتار و عملکرد شرکت کنندگان و بازتاب واقعی آن در  وجود و مشاهده آثار عینی این صالحیت

  واحدهای مربوط دانشگاه فرهنگیان است

های بعد از حضور  های بالندگی و فعالیت : گواهینامه ویژه: این نوع گواهینامه با توجه به میزان اثربخشی فرصت4

های  گیری از فرصت شود. شرط صدور این گواهینامه وجود و مشاهده آثار عینی بهره ها صادر می در این فرصت

 به صورت جداگانه تعریف می شود. بالندگی در رفتار و عمل شرکت کنندگان است و در هر مورد 
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 مقدمه

از زیرساخت های مهم توسعه  نظام اداری در ایران با توجه به نقش گسترده و مؤثری که در انجام امور دارد؛ یکی

ناپذیری در مسیر توقق آرمان های نظام جمهوری  موسوب می شود که بی توجهی به آن موجب آسیب های جبران

 .مردم و ... می شود اسالمی ایران، توقق برنامه ها، رضایت

بوده اند؛ لیکن به دالیلی از  دولت ها همواره در سطوح مختلف و به شیوه های گوناگون به دنبا  اصالح نظام اداری

رویکردهای ناظر بر مد  اداره امور کشور، عدم تدوین  له عدم شناخت کامل ابعاد موضوع، عدم تعریف و تدقیقجم

گرفتار شدن در امور جاری و روزمرّه، به موفقیت چندانی در اصالحات و توقق  راهبردها و راهکارهای مربوط و یا

 .نظر نایل نشده اند اهداف مورد

زمینه ها به جای ایفای نقش  ساختار نظام اداری در شرایط فعلی و در بسیاری از این وضعیت در شرایطی است که

توسعه پایدار است. در این شرایط فارغ از آنکه انجام  مورک برای پیشرفت و توسعه کشور، مانعی برای دست یابی به

 عالوه بر کند نمودن مسیر ناپذیر و از سویی دیگر تکلیف تلقی می شود؛ عدم اصالح آن اصالحات از یک سو، اجتناب

و این کاستی موجب  پیشرفت کشور، بخش عظیمی از منابع الزم برای توسعه را نیز صرف نگهداشت خود می نماید

 .شکاف میان وضع موجود و توقق چشم انداز می شود

مدظلّه العالی  و تأکید رییس جمهور ( اینک با توجه به ابالغ سیاست های کلی نظام اداری از جانب مقام معظم رهبری

تمامی فعاالن نظام  مبنی بر اولویت اصالح نظام اداری در برنامه ها، می توان به خلق ارزش های مشترک میان موترم

ر نظام اداری به عنوان بستر و اصالحات عمیق د اداری پرداخت و به واسطه ساز و کارهای پیوندی، زمینه انجام

 .زیرساخت توسعه دانشگاه  را فراهم نمود
 

 مدل مف ومی :

عناصر  تجارب و مطالعات پیشین، اسناد باالدستی، مبانی نظری و تجربیات دیگران به تبیین به همین دلیل، با بهره گیری از

 سیاست های کلی نظام اداری ابالغی مقام معظممؤثر در نظام مدیریت پرداخته می شود . سپس بر اساس مد  مفهومی و 

سیاست های کلی ناظر بر هر عنوان برنامه، اطالعات برگرفته  رهبری، عناوین اصلی تعیین شده است. در ادامه با توجه به

فرصت ها و چالش های وضع موجود،هدف برنامه و موضوعات استراتژیک آن ، تدوین  از تولیل مویطی و شناسایی

مبنایی برای تعیین مسیر اصالح نظام  اسب با هر موضوع استراتژیک، اقدامات اساسی مشخص شده است تاشده و متن

 .اداری در شکلی نظام مند و شفاف باشد

 هدف

 .توقق اهداف چشم اندازدانشگاه کسب اطمینان از صوت فرایند برنامه ریزی و مدیریت اجرای برنامه ها در راستای

 ی دانشگاه نظا  ادار های کلی سیاست

 سازی اطالعات یکپارچه های نظارت و کنتر  در نظام اداری و کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه
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 استراتژیک نظارت و ارزیابی دانشگاه  موضوعات

 ارزیابی استراتژیک پیشرفت دانشگاه  -1

 نظارت و ارزیابی برنامه های ساالنه دانشگاه -2

 نظارت و ارزیابی عملکرد معاونتهای مختلف سازمان مرکزی دانشگاه  -3

 ی استانی و پردیس هانظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای اداری و آموزشی استانی ) مدیریتها   -4

 نظام مند نمودن نظارت اساتید ،  کارکنان و دانشجویا ن بر نووه  ی عملکرد دانشگاه  -5

 پاسخگویی و مشارکت مراجعان  ت مووری نظام اداری نظیر بهره وری و کیفیت، شفافیت،نظارت و ارزیابی موضوعا -6

 متناسب با موضوعات استراتژیک اقدامات اساسی

 و سیاست های کلی( ) ش  اندازارزیابی استراتژیک  یشرفت دانشگاه  نظارت و  : 1موضوع استراتژیک

 .مدت  و سنجش ساالنه آن پیشرفت دانشگاه  )برنامه بلندتدوین معیارها، شاخص ها و روش ارزیابی استراتژیک  -1-1

 .مقایسه نتایج و تولیل دوره ای آن و ارایه گزارش به مراجع مربوط- -1-2

 نظارت و ارزیابی برنامه های دانشگاه :  2موضوع استراتژیک 

 تدوین الگو و نظام ارزیابی برنامه های ساالنه   -2-1

 .پایش و راهبری ارزیابی اجرای برنامه ها -2-2

 .بلندمدت  دانشگاه بررسی نتایج هر دوره ارزیابی و مقایسه هم راستایی آن با مسیر توقق برنامه -2-3

 نظارت و ارزیابی عملکرد دانشگاه : 3موضوع استراتژیک 

 تدوین نظام مدیریت عملکرد برای معاونتهای مختلف  سازمان مرکزی دانشگاه  -3-1

 .راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد دستگاه های اجرای در دانشگاه    3-2

 .نتایج عملکرد نظارت و ارزیابی ازعملکرد مجموعه های مختلف دانشگاه  و تدوین گزارش های ساالنه از   3-3

ارزیابی عملکرد و  نتایج نظارت بر اقدامات اصالحی، تشویقی و تنبیهی مجموعه های مختلف دانشگاه  با توجه به  -3-4

  .تدوین گزارش
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 نظا  مند نمودن نظارت مخاطبان دانشگاه  : 4موضوع استراتژیک 

ایجاد سازوکارهای دریافت، بررسی و بازخورد گزارش های برگرفته از نظارت اساتید ،  کارکنان و دانشجویا ن   -4-1

 .بر نووه  ی عملکرد دانشگاه

دریافتی مخاطبان و تدوین گزارش های  مقایسه گزارش های حاصل از ارزیابی عملکرد دانشگاه  با گزارش های  -4-2

 .تولیلی

 

 

نظیر ب ره وری و کیفیت،  نظارت و ارزیابی موضوعات محوری نظا  اداری:  5موضوع استراتژیک 

 شفافیت،  اسخگویی و مشارکت مخاطبان دانشگاه 

 .مووری تعیین موضوعات مووری نظام اداری و تدوین نظام ارزیابی هریک از موضوعات -5-1

 .مووری راهبری و ایجاد زیرساخت های استقرار نظام ارزیابی هر یک از موضوعات  -5-2

 .نظارت و ارزیابی هریک از موضوعات مووری و رصد روند آن ها و تولیل هر موضوع  -5-3

تفاده ایجاد زیر ساختهای فناوری در ارزیابی عملکرد اعضاء هیات علمی و غی هیات علمی  و ارز یابی ساالنه با اس -5-4

 از این زیرساختها به صورت مستمر 

 

 استفاده کنندگان از نتایج

. روند یمی استانی  دانشگاه فرهنگیان اولین مخاطبان نتایج این ارزیابی به شمار ها سیپردسازمان مرکزی مدیریتها و  

بازخورد نتایج این بررسی در اختیار مدیران مربوطه در  دانشگاه قرار گرفته تا با شناخت نقاط قوت و ضعف خود با توجه 

به استانداردهای دانشگاه فرهنگیان نسبت به رفع یا کاهش مشکل در جهت بهبود امور اقدام نمایند. عالوه بر این، از نگاه 

با بررسی نتایج و به صورت فرانگرانه از  توانند یمن ستادی دانشگاه فرهنگیان نیز گذاران و برنامه ریزا دیگر، سیاست

قرار دهند. مدنظررا  ها آنی کلی ها برنامهآگاه شده و در  ها سیپردی رایج در بین مراکز و ها یینارسا
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 نیاز به مدلی برای تعالی سازمان

ساختار و یا میزان کامیابي در تأمین اهداف سازماني خود، نیاز نظر از نوع فعالیت، اندازه،  هر سازماني صرف

ها و راهبردهای کسب  و کار خویش  به مدلي دارد که براساس آن میزان موفقیت خود را در نیل به آرمان

 گیری قرار بدهد. مورد سنجش و اندازه

ر داشتن در مسیر تعالي ها برای سنجش میزان قرا های تعالي سازماني ابزاری جهت کمک به سازمان مدل

کنند تا با مقایسه وضع موجود و مطلوب  ها کمک مي  ها به سازمان سازماني و رشد متوازن هستند. این مدل

ها( و بررسي علل  ها )عارضه ها را شناسایي و سپس براساس این تفاوت ال یا مطلوب( تفاوت خود )ایده

 عیین و آنها را اجرا نمایند.سازی وضع موجود را ت های بهینه حل وقوع آنها راه

وری و برتری در  جایزه کیفیت، بهره 132دهد که در حال حاضر حدود  ها نشان مي در این میان بررسي

باشند تا از این طریق ضمن  ها مي سطح جهان وجود دارد. جوایز مبنایي مناسب برای خودارزیابي سازمان

 یابي بپردازند. ارزیابي خود، اصطالحاً به عارضه

 

 اهداف مدل های تعالی سازمانی

  به خاطر نقش « مدیریت کیفیت»و تاثیر در « کیفیت محصوالت و خدمات»افزایش آگاهي از اهمیت

 مهم آنها در افزایش قدرت رقابتي؛

 تشویق و ترغیب خودارزیابي سیستماتیک در قالب معیارهای معین و همچنین شناخت بازار؛ 

  زمینه طیف وسیعي از موضوعهای غیرتجاری؛همکاری نزدیک بین سازمانها در 

 اجرای از حاصل منافع و کیفي موفق های¬ترغیب تسهیم و تبادل اطالعات درباره استراتژی 

 فوق؛ استراتژیهای

  و به کارگیری موفق مدیریت کیفیت؛« برتری کیفي»افزایش آگاهي از الزامات دستیابي به 

  (.115، شماره 1323)مجله تدبیر،« ریت کیفیتمدی»ترغیب سازمانها در اتخاذ فرآیند بهبود 

 

 مزایای مدل تعالی سازمانی

 این مدل از فرآیندهای سازماني سیستماتیک و فراگیر برخوردار است .  .1

 نسبت به تغییر و تحول و نیازهای ذی نفعان واکنش سریع دارد.  .0

 . دارد ای¬به نتایج کسب شده توسط سازمان توجه ویژه .3

 اقعیات است. ارزیابي مبتني بر و .1

 . دهد¬مشارکت گسترده کارکنان در انجام امور را مد نظر قرار مي .5
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 . است شناسائي قابل مدل این در بهبود های¬نقاط قوت و زمینه .6

 زبان مشترک مدیریت و کارکنان را فراهم مي کند.  .7

 تبادل تجربیات درون و بیرون سازمان با بکار گیری ابزار الگو برداری صحیح صورت مي گیرد.  .2

 شود. -به منظور سر آمد کردن سازمان از روش خود ارزیابي استفاده مي .0

 محرکي برای یادگیری های فردی و سازماني است.  .12

 نشان دادن تصویری واقعي از کیفیت فعالیتهای سازمان  .11

 شناسایي حوزه های تمرکز فعالیتهای بهبود  .10

 ساماندهي طرحهای بهبود در چارچوبي واحد .13

 

 اصول و مفاهی  اساسی و بنیادین

 نتیجه گرایي یعني جهت یابي در اثر .1

 تعالي ، دستیابي به نتایجي است که رضایت کلیه ذینفعان سازمان را در بر داشته باشد. .0

 مشتری محوری (مشتری گرایي یعني تمرکز بر مشتری )  .3

 های مطلوب مشتری است .¬تعالي، خلق ارزش .1

 رهبری و ثبات در مقاصد .5

 تعالي ، رهبری دوراندیش و الهام بخش ، همراه با ثبات در مقاصد است . .6

 مدیریت بر مبنای فرآیندها و واقعیت ها .7
 . است پیوسته هم به و طمرتب های واقعیت و فرآیندها ، سیستمها از ای¬تعالي ، مدیریت سازمان از طریق مجموعه .2

 توسعه و مشارکت کارکنان .0

 تعالي ، حداکثر نمودن مشارکت کارکنان از طریق توسعه و دخالت دادن آنها در امور است . .12

 یادگیری ، نوآوری و بهبود مستمر .11

تعالي ، به چالش طلبیدن وضع موجود و ایجاد تغییر به منظور نوآوری و خلق فرصت های بهبود  .10

 یادگیری است . با استفاده از

 توسعه همکاری با شرکای تجاری .13

 تعالي ، توسعه و حفظ همکاری هایي است که برای سازمان ارزش افزوده ایجاد مي کند . .11

 مسئولیت اجتماعي سازمان .15

تعالي ، فراتر رفتن از چاچوب حداقل الزامات قانوني است که سازمان در آن فعالیت میکند و  .16

 انتظارات ذینفعان سازمان در جامعه استتالش برای درک و پاسخگویي به 
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 ی نظا  دانشگاهها مؤلفهارزیابی 

ی نظام ها يخروجساز  بر عملکرد و زمینه مؤثری ها مؤلفهی دانشگاه، ارزیابي ها يخروججدای از ارزیابي 

دانشگاه از اهمیت به سزایي برخوردارند که ارزیابي هر یک نقش مهمي در آگاهي از چگونگي سازوکار 

ام دارد. در این رابطه چندین عنصر از درجه باالیي از اهمیت برخوردارند که مدیران، مدرسان )اعضای نظ

یادگیری، خدمات -روزی، فرایند یاددهي ي(، کارکنان، سرپرستان شبانهعلم ئتیهعلمي و مدرسان غیر  هیئت

از  منظور بهاین فرایند، ارزیابي سازماني دارای اولویت است. نکته قابل توجه در  -پشتیباني و فرایند ساختي

منظور ارائه  ی دانشگاه است و نه ارزیابي بهها تیفعالچگونگي کارکرد هر یک از عناصر در پیشبرد 

، جهت ها يابیارزهای شخصي. به این معنا که نتایج حاصل از این نوع  گیری بازخوردهای فردی برای نتیجه

که ارزیابي  درصورتي شود يمدر کار دانشگاه استفاده  مؤثرر قضاوت در زمینة درجه کیفیت هر یک از عناص

 علمي هیئتارزیابي عملکرد کارکنان، ارتقای اعضای منظور بازخوردهای فردی هر یک از عناصر )همانند  به

یا نمره دهي مدرسان به دانشجویان جهت برای گذراندن یک درس مشخص( در روال مرسوم اداری یا 

ی ارزیابي همچون ها فراوردهجهت بررسي سایر  ها يابیارزنتایج حاصل از این . از دریپذ يمآموزشي انجام 

( و ممیزی کیفیت استفاده efficiency(، کارایي )effectiveness(، اثربخشي )monitoringنظارت )

 خواهد شد.

 اصلی سؤاالت

حال، در  ی نظام دانشگاه فرهنگیان دارای تنوع زیادی است. بااینها مؤلفهمطرح شده در ارزیابي  سؤاالت

 در این ارزیابي را بدین صورت فهرست نمود: طرح قابل سؤاالت نیتر مهم توان يمنگاهي 

  از صالحیت الزم برای احراز سمت مدیریت برخوردار هستند و  ها سیپردآیا مدیران مراکز و

 ه ارتقای کیفیت واحد خود داشته باشند.فعالیت مؤثری را در زمین اند توانسته

 ی الزم برای تدریس و ها تیصالحعلمي(  علمي و اعضای غیر هیئت آیا مدرسان )اعضای هیئت

ریزی جهت ارتقای  پژوهش را برخوردارند و در صورت وجود نقص، چه اشکاالتي جهت برنامه

 آنان الزم است.

 ک رسته شغلي( کیفیت مناسبي برخوردارند.آیا کارکنان شاغل در دانشگاه فرهنگیان )به تفکی 

 سازی دانشجویان  کیفیت الزم برای آماده حائزیادگیری جاری در دانشگاه  -آیا فرایندهای یاددهي

 است؟

  باشد؟ مؤثرخدمات پشتیباني تا چه اندازه توانسته است فرایندهای آموزشي پشتیباني نموده و 

 مورد استفاده  مؤثرطور  ودن سایر فرایندها مهیا شده و بهتا چه اندازه فضا و تجهیزات برای پیاده نم

 ؟ردیگ يمقرار 
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 مدل مف ومی

ی دانشگاه فرهنگیان از رویکرد سیستمي ارزیابي نظام گرفته ها مؤلفهچارچوب مورد استفاده در ارزیابي 

را مورد  اه يخروج، فرایندها و ها یورودطور منظم عناصر موجود در یک نظام متشکل از  که به شده است

 .دهد يمارزیابي قرار 

 استفاده کنندگان از نتایج

حال  . بااینروند يمی نظام دانشگاه به شمار ها مؤلفهمدیران ارشد و برنامه ریزان جزء کاربران نتایج ارزیابي 

مخاطبان خاص خود را خواهد داشت. به عنوان مثال، ارزیابي مدرسان  سؤاالتطور مشخص، هر یک از  به

 ی ضمن خدمت مورد نیاز است.ها دورهیي جهت آموزش در ها يستگیشااهد نمود که چه مشخص خو

 طرح اولیه

ی نظام دانشگاه فرهنگیان، ارزیابي صورت ها مؤلفهبر اساس تصمیمات مراجع تصمیم گیر در زمینه اولویت 

 .شود يمپذیرفته 

 مراحل

  ی نظام دانشگاهها مؤلفهاولویت یابي 

  ارزیابيی ها شاخصتدوین 

 تهیه و اعتباریابي ابزارهای ارزیابي 

 گردآوری اطالعات 

 تحلیل و ارائه گزارش ارزیابي 
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 ای( ارزیابی  ردیس های دانشگاهی و مراکز تابعه )موسسه

پیوسته در  هم طور به در نظام دانشگاه در ساختاری سازماني به مؤثری ها مؤلفه، هر یک از  نگر کلاز نگاه 

ای واحدهای دانشگاه فرهنگیان در قالب ارزیابي مرکز و پردیس یکي از  ارزیابي موسسه. لذا اند ارتباط

. در عرصه ارزیابي، گرایش رو به افزایشي رود يمی ارزیابي دانشگاه فرهنگیان به شمار ها حالت نیتر جذاب

ه است که توجه حال، پیشینه و تجربه ارزیابي نشان داد بندی واحدهای آموزشي وجود دارد. بااین در رتبه

و رفتارهای  ها سوءبرداشتساز  نیازهای ارزیابي نه تنها نتایجي را به همراه نداشته بلکه زمینه نکردن به پیش

نامناسب بعدی نیز خواهد بود. بدین منظور پیشنهاد شده است که از در فرایند دو گامي ابتدا ارزیابي دروني 

آمیز این مرحله، فرایند اعتبارسنجي  رت انجام موفقیتانجام شده و در صو مؤسساتو  ها گروهدر سطح 

 انجام پذیرد.

 اصلی سؤاالت

  ( به عنوان یک کل از وضعیت مناسبي ها سیپردآیا واحدهای سازماني دانشگاه فرهنگیان )مراکز و

 برخوردارند؟

  در صورت وجود مشکالت چه مشکالت شایعي در بین واحدهای سازماني دانشگاه مشاهده شده

 است؟

  ی دانشگاه فرهنگیان قابل ها سیپردی ارزیابي مراکز و ها شاخصچه استانداردهایي برای هر یک

 ارائه است؟

  ای در هر یک از  ی دانشگاه فرهنگیان از چه درجهها سیپردبر اساس اجرای اعتبارسنجي مراکز و

 ی ارزیابي برخوردارند؟ها مؤلفه

 مدل سنجش

ای خواهد بود که در گام اول ارزیابي دروني  مدل اعتبارسنجي روش مورد استفاده در ارزیابي موسسه

انجام پذیرفته و در گام بعد ارزیابي بیروني با مشارکت خود مراکز و  مؤسساتتوسط خود  واحدها

 .ردیپذ يمانجام  ها سیپرد

 استفاده کنندگان از نتایج

. بازخورد نتایج روند يمنگیان اولین مخاطبان نتایج این ارزیابي به شمار ی دانشگاه فرهها سیپردمراکز و 

ی دانشگاه قرار گرفته تا با شناخت نقاط قوت و ضعف خود ها سیپرداین بررسي در اختیار مدیران مراکز و 

ایند. با توجه به استانداردهای دانشگاه فرهنگیان نسبت به رفع یا کاهش مشکل در جهت بهبود امور اقدام نم

با بررسي  توانند يمگذاران و برنامه ریزان ستادی دانشگاه فرهنگیان نیز  عالوه بر این، از نگاه دیگر، سیاست



 نقشه راه نظارت، ارزیابي و تعالي سازماني
 

ی کلي ها برنامهآگاه شده و در  ها سیپردی رایج در بین مراکز و ها یينارسانتایج و به صورت فرانگرانه از 

 قرار دهند. مدنظررا  ها آن

 مراحل

  ی آموزشيها کارگاهی دانشگاه با ارزیابي دروني از طریق ها سیپردآشنا ساختن مراکز و 

  ی دانشگاهها سیپردبررسي نتایج ارزیابي دروني تدوین شده توسط مراکز و 

  ی دانشگاه برای اجرای ارزیابي بیرونيها سیپردهمراه ساختن مراکز و 

  ی دانشگاهها سیپردی ارزیابي مراکز و ها شاخصتدوین و اعتبار یابي 

  ی دانشگاهها سیپردی ارزیابي مراکز و ها شاخصاستانداردسازی 

  ی دانشگاهها سیپرداجرای اعتبارسنجي مراکز و 

 ی ارزیابيها مؤلفهبر اساس  ها سیپردبندی مراکز و  تحلیل نتایج و درجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محیط، روابط و برنامه ها نمای سازماني:

 طرح ریزی استراتژیک

 (0منابع و مصارف ) و مدیریت

 (1رهبری ) 

 (3مشتری محوری )اساتید/ کارکنان/ دانشجویان( )

 (5تمرکز بر منابع انساني )

 نتایج 

 (7و دستاوردها )

 (6مدیریت فرآیند )

 (1اطالعات و تحلیل و مدیریت دانش)
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 ها استیسو  ها برنامهارزیابی 

ی ها استیسی مشخص و یا ها برنامهی قبلي، در مواقعي نیاز به کسب اطالعات در زمینه ها يابیارزدر کنار 

ی دیگر نقشه راه ارزیابي دانشگاه فرهنگیان قابل ها بخشدانشگاه است. این شکل از شواهد ارزیابي در 

ارزیابي حال، گستره مصادیق این  . بااینطلبد يمدستیابي نیست و لذا شیوه خاص خود را برای ارزیابي 

و غیره  ها استیسها،  نامه ، آئینها کارگروهو  ها تهیکمی جاری، ها برنامهبسیار وسیع بوده که شامل ارزیابي 

نیاز احساس شده مبادی سفارش دهنده انجام  بنا بربنابراین، ارزیابي در این شکل موقعیتي بوده و ؛ گردد يم

 .شود يم

 اصلی سؤاالت

  آیا برنامه در نظر گرفته شده برای پیشبرد امر خاصي اجرا شده است و در این صورت توانسته است امور را بر طبق

 گرفته بهتر نماید؟ در نظراهداف 

 خوبي اجرا شده و در این صورت تأثیر مناسبي داشته است؟ نامه یا دستورالعمل مشخصي به آیا آئین 

  قابل توجیه  ها تهیکمو  ها کارگروهه اندازه اجرا شده است؟ تا چه اندازه ادامه کار تا چ ها تهیکمو  ها کارگروهمصوبات

 است؟

 مدل ارزیابی

که  رود يمی متنوعي برای ارزیابي به کار ها مدلبسته به اینکه چه نوع انتظاری از ارزیابي ارائه شده باشد 

پذیری خود  یا ارزیابي از توجیهو  ماتیتصمبودن  مؤثرطوری که اجرا شدن مصوبات یا  . بهتواند يم

ی ها مدلی ارزیابي از ها مدلبنابراین، ؛ کند يمی تصمیم گیرنده هر یک مدل متناسبي را ایجاب ها گروه

 .باشند يمگرا تا تصمیم گرا متفاوت  هدف
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شناسایی 
 شاخص ها

طبقه بندی 
 شاخص ها

تعیین 
عوامل 
 کلیدی

تعیین 
نشانگرها و 
گویه ها با 

عوامل 
 کلیدی

طراحی  
پرسشنامه و 
جمع آوری 

 داده ها

پردازش، 
تحلیل و 
بازنگری 

عوامل کلیدی 
 موفقیت
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 استفاده کنندگان از نتایج

با توجه به ماهیت ارزیابي، سفارش دهندگان ارزیابي کاربران نتایج خواهند بود. بدین شکل که نتایج به آنان 

، مدیران کل، مدیران ارشد و ها کارگروه، ها معاونتشامل  توانند يم. سفارش دهندگان ارزیابي گردد يماعالم 

 غیره باشند.
 


