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توسط مشاور صاحب نام ارتقاء کیفیت در امریکا نوشته   این کتاب

شان می    صالح روابط  دهد چگونه با محوریت قرار دادن شده و ن ا

سانی در محیط کار   ستان  ،سالم ان شکستگی   بیمار ها نه تنها از ور

هر  ننجات پیدا کردند بلکه به پایداری مالی نیز رسیییدندس سییتو 

صالحی   سان »حرکت ا ستن آن »، «هااحترام به ان ها در خبره دان

سییازمان به ترین سیی   سییازی از پاییناجرا و پیاده»، «کار خود

 یگانه راه  بوده و  «ر بقای نتایج بهبود و اصیییالح  راهکا عنوان تنها  

هیچ  س همچنینبهبود و اصییالح، نگاه به درون اسییت  ،پیشییر ت

بهبود کیفی و  ،تواند پایداری مالی     ردی خارج از سیییازمان، نمی  

 برای سازمان به ارمغان بیاوردس  را توسعه کمی

 تضمین کیفیت دانشگاهی کزامرهای سامانهمعرفی  

  تضمین کیفیتشبکه همکاری 

مدیران آموزشیییی و  ای ازد شیییبکههدف این سیییامانه ایجا

 رسییانی اطالعاسییت تا نییمن در بسییتر اینترانت پژوهشییی 

شی    رویدادهایآخرین  شی و پژوه اقدامات و نتایج  از ،آموز

این  یهادادهس شییوندمربوطه م لع  هایکیفی و کمی واحد

های و سیییایر بان  ها اطالعاتی دانشیییگاهسیییامانه از بان 

 شودسوری میآاطالعاتی معتبر جمع 

  تیکتینگ سامانه 

 های عملیاتیاین سییامانه کم  شییایانی به پیگیری برنامه 

واحدهای آموزشیییی و پژوهشیییی از واحدهای پشیییتیبان       

 نمایدسمی

 

 

 

  
 های ارائه شدهگزارش 

  هادانشکدهونعیت برنامه محوری 

 59ها )مهر و ارائه برنامه هادانشییکدهبرنامه راهبردی  دوینت-

 (59مهر 

  ( -59دانشگاه )مهر بازنگری برنامه راهبردی 

 

  59-59سال تحصیلی گزارش  

 هاارزیابی عملکرد دانشکده 

 
 

 (هادانشکده ونعیت دانشگاه )تجمیع 

 
 

  هاعملکرد دانشکدهمقایسه 

 
 

 

 ممم

موجب امتنان خواهد بود این مرکز را از نظرات ارزشییمند خود بهره مند 

 سازیدس

mec.khu.ac.ir 

66180398823- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 حاصل تالش هوشمندانه ت،کیفی

 هاسازمان کیفیت تضمین کننده رشد و پایداری

 

 
 

 حوزه ریاست

 مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 

 6931مهر 

 59-3کد 

 

 



 ارزیابی درونی

اطالعات مناسییب، مرتبط و به   ها و رآیند تعیین، تهیه و گردآوری داده

گیری جهت بهبود  روز درباره واحد آموزشی بیه منظور قضاوت و تصمیم 

مشییارکت مسییتقیم اعضییای هی ت ها از طریق کیفیت و اصییالح نییع 

پذیرد و علمییییی استس ارزیابی درونی در س   گروه آموزشی انجام می   

یاره کیفیت آموزشی    برای این منظور اعضای هی ت علمی به قضاوت درب

شی گروه خود می  شانگرها و  انتخاب عوامل، مالك وند پردازو پژوه ها، ن

 .استانداردها بر عهیده اعیضای هی ت علمی است

 
 یدرون یابیارز یاجرا در هادانشگاه عملکرد: 3 جدول

 
 

 تعداد گروه مجری نام دانشگاه ردی 

 62 تربیت مدرس 3

 92 تهران 2

 22 شهید بهشتی 1

 19 صنعتی امیرکبیر 2

 11 شاهد 9

 35 صنعتی شری  9

 35 خواجه نصیر 0

 39 عالمه طباطبایی 6

 31 علم و صنعت 5

 32 خوارزمی 38

 سسس سسس سسس
منبع: مرکز تحقیقات، ارزشیابی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش 

 (59)سال  عالی، سازمان سنجش آموزش کشور

 

  
 ارزیابی بیرونی 

ویی، سیییخگکیفیت، پا ء رآیند تضیییمین کیفیت به دنبال حف  و ارتقا  

شگاه  نفعان از جلب اعتماد و اطمینان ذی ستس این ارزیابی   مورد نظردان ا

ایج ارزیابی درونی، ممیزی جهت کسیییب تایید هیات همگنان، تتبیت نت

نروری می   رآیند  ضمین کیفیت نظام  س  ارزیابی درونی و ت شد و در  ه با

ها و شییامل مقاطع، دورهانشییگاه، دانشییکده و گروه آموزشییی ) سیی   د

 گیردسها( صورت میبرنامه

 
 های داوطلب در  رآیند ارزیابی بیرونی گروه: 2 جدول

 ونعیت ارزیابی بیرونی دانشگاه گروه آموزشی

 انجام شده تهران  لسفه

 انجام شده تهران روانشناسی

 داوطلب صنعتی امیرکبیر ریانی

 داوطلب شاهد قدرت -برق 

 داوطلب شاهد ریانی

ترویج و آموزش 

 کشاورزی
 انجام شده شیراز

 داوطلب رازی جغرا یا

 داوطلب رازی علوم دامی

 - خوارزمی -

 سسس سسس سسس
منبع: مرکز تحقیقات، ارزشیابی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی، 

 (59)سال  سازمان سنجش آموزش کشور

 

 

 

 

  
 برنامه کیفیت 
یت               مه بهبود کیف نا تدوین بر هت  های الزم ج های  گروه گام 

 :آموزشی

 گرایی برای اعضای هیات علمی گروهسبرگزاری کارگاه هم 

 گرهای بهبود کیفیت گروهستدوین عوامل، اجزا و نشان 

         نعیت م لوب و سه آن با و نعیت موجود، مقای سی و برر

 شناسایی نقاط قوت و نع  گروهس

        یت مات اجرایی اولو قدا هداف، ا های     تدوین ا مه  نا دار و بر

 عملیاتی بهبود کیفیت گروهس

 رائه آن به مسوالنستدوین گزارش نهایی و ا 

 

شکده و       شگاه، دان شد آیا دان راحت ترین راه برای اینکه مطمئن 

گروه آموزشییی بهترین اسییت بایدییتی دید به اه میزان به به ود  

 شودکیفیت به صورت سیدتماتیک توجه می
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