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 بر مروري :1دور راه از عالي آموزش كيفيت تضمين و اعتبارسنجي
 فرايندها و الگوها

 * محمدي رضا
 ** پورظفري طاهره

 *** مندي صادقي فاطمه

 **** فرزماني مريم
 :چكيده

 جهان سراسر در دانشگاهی هاینظام هایضرورت از کیفیت تضمین و ارتقا ،بهبود وزهمرا
 نظام مشكالت و نیازها شناسايی و موجود وضعیت از آگاهی منظور به ارزيابی کاربرد .است
 برای ريزیبرنامه جهت در مؤثر گامی آن هایهدف تحقق یزانم بررسی و عالی آموزش
 آموزش مراکز کیفیت که صورتی در است بديهی .بود خواهد عالی آموزش نظام کیفیت بهبود
 طی در که آنجا از .بود نخواهد بخشاطمینان کشور فنی و علمی آينده ،نباشد مطلوب عالی
 قابل گسترش دور راه از عالی آموزش ساتؤسم و هادانشگاه تنوع و تعدد اخیر دهه چند

 .دگردمی احساس پیش از بیش نیز آنها کیفیت بر تمرکز ضرورت ،است داشته توجهی
 راه از عالی آموزش کیفیت تضمین و اعتبارسنجی ارچوبهچ بررسی هدف با حاضر پژوهش
 تکیفی تضمین و اعتبارسنجی زمینه در تجربهصاحب کشور دهجهان) کشورهای در دور

 با و شده انجام تطبیقی بررسی و اسنادی مطالعه روش از استفاده با دور( راه از عالی آموزش
 از آموزش کیفیت تضمین و ارزشیابی زمینه در هايیپیشنهاد ،هابررسی اين نتايج از استفاده
  .است گرديده ارائه کشور عالی آموزش نظام در دور راه
 

 کیفیت تضمین ،اعتبارسنجی ،رزشیابیا ،دور راه از آموزش كليدي: واژگان

                                                                                                                                      

1. Distance education  

 اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور، ارزشیابی، ديار مرکز تحقیقاتاستا* 
 ( remohammadi@yahoo.ca: نويسنده مسئول)
اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش ، ارزشیابی، کز تحقیقاتپژوهشی مرهمكار  **

 رآموزش کشو

اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش ، ارزشیابی، پژوهشی مرکز تحقیقاتهمكار  ***

 رآموزش کشو

لی سازمان سنجش اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عا، ارزشیابی، پژوهشی مرکز تحقیقاتهمكار  ****

 رآموزش کشو
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 مقدمه -1
 سرآمدی و تعالی جهت در که هستند مؤسساتی ،عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه
 فرهیخته قشر رهبری ،تروسیع سطح در و کنندمی عمل خود اهداف و مأموريت به

 رفاه و توسعه ارکان از دلیل همین به و (20:2006 ،1)سینگ دارند عهده به را جامعه
 2پايدار توسعه به توجه ضرورت ،کنونی جوامع در .شوندمی محسوب کشورها
 است کرده دگرگونی دستخوش را عالی آموزش کارآمدی و اثربخشی ،کشورها
 رشد ،علمی توسعه ارکان از يكی آموزش گسترش که آنجا از .(26 :1385 ،)بازرگان
 هایآموزش که است انسانی ایهخالقیت ساززمینه و استعدادها شكوفايی ،اجتماعی
 به توجه ،نیست کافی مهم رکن اين برقراری برای تنهايی به جاری و متعارف
 به يابیدست برای دور راه از آموزش هایبرنامه اجرای و آموزش جديد هایروش
 هایگزارش .(1393 ،نور پیام )دانشگاه باشدمی ضروری و الزم توسعه هایهدف
 ،محوردانش اقتصاد رشد ،شدن جهانی به توجه با جهانی مجامع یمل و ایمنطقه اخیر
 رشد و اطالعات و ارتباطات آوریفن کاربرد توسعه ،العمرمادام يادگیری هایبرنامه

 را دور راه از آموزش اهمیت ،عالی آموزش به دسترسی برای مردم تقاضای روزافزون
 ،جهان یکشورها از بسیاری ،1970-1980 هایدهه طول در اساس اين بر .دهدمی نشان
 ،شاغل بزرگساالن قبیل از مردم از مختلفی هایگروه نیازهای برآوردن منظور به
 راه از آموزش هایبرنامه يا سساتؤم دارخانه زنان و معلمان ،فراگیران ،التحصیالنفارغ
  .(2002 ،3)يونگ نمودند ايجاد عالی آموزش سطح در را دور
 سهطو   تمهام  کهه  است برانگیزبحث مفهومی دور راه از آموزش مفهوم کلی طوربه

 ،)بهت  گیهرد یبرم در را غیرعمدی و عمدی ،العمرمادام ،غیررسمی ،رسمی تحصیالت
 و مكههانی و زمههانی موانههع کههاهش ،دور راه از آمههوزش مفهههوم تههريننزديهه  .(2003

 ايجهاد  ورمنظه  بهه  متعهارف  آموزشهی  نظام مقررات از برخی به مربوط هایمحدوديت
 ،آموزشهی  مراکهز  بهه  دسترسی عدم دلیل به که افرادی به عالی آموزش ارائه هایزمینه
 بهرای  کمتهری  امكهان  از ،اقلیمهی  و شهللی  ههای محهدوديت  و کهافی  فرصت نداشتن
 روش سهه  بهه  آمهوزش  نهوع  ايهن  .باشدمی ،برخوردارند متعارف آموزش از مندیبهره

                                                                                                                                      

1. Singh 

2. Sustainable development  

3. Yeung 
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 شهنیداری  - ديهداری  ،اشهكال(  رفهع  ههای کالس و  خودآموز هایکتاب) ایمهكهاتهبهه
 و )رايانههه الهكهتهههرونیكی و تلويزيههون( و وراديهه ،شههنیداری و ديههداری هههای)رسههانه
 آمهوزش  از برخهورداری  امكان و گرفته صورت اينترنت( شبكه ،آموزشی افزارهاینرم
 پهیيری انعطهاف  ،شهده  ارائهه  مطالهب  دامنهه  افزايش ،آموزشی هایهزينه کاهش ،بیشتر
 هها برنامه اين .(2000 ،لینچ وای )م  دارد همراه به را ديگر متعدد مزايای و هاآموزش
 دوری ،وقهت  کمبهود  نظیهر  مشكالتی علت به که باشد کسانی نیاز پاسخگوی تواندمی

 طريق اين از تا ندارند را هادانشگاه از استفاده فرصت مشابه موارد و معلولیت ،مسافت
 نهوع  اين کارگیریبه با همچنین .(276 :1382 ،مقدم )بقايی زايندبیف خود هایدانسته به

 فراينهد  ،آموزشهی  خهدمات  ارائهه  در جديهد  ههای فنهاوری  از منهدی بهره با و آموزش
 بهرای  ادامهه  در .(1386 ،زاده)ابراهیم شودمی تسهیل يادگیرندگان مشارکت با يادگیری
 .شودمی ارائه مقاله اين رد رفته کار به تعاريف برخی ،مشترك یزبان به رسیدن
 

 دور راه از آموزش تعاريف (1) جدول
 دهنده ارائه تعاريف رديف

1 

 منظور به يادگیری -ياددهی فرايند سازماندهی برای نوينی آموزش نظام
 برقراری و تحصیلی خودارزيابی ،مستقل يادگیری برای الزم تسهیالت برقراری
 يكديگر از مكانی و زمانی لحاظ به که ندهيادگیر و ياددهنده بین دوجانبه ارتباط
  .آموزشی فناوری مناسب راهبردهای از استفاده با و هستند جدا

 ،زاده)ابراهیم
1388) 

2 

 رخ تدريس محل از متفاوت مكانی در معموال که شده طراحی يادگیری نوعی
 هایروش و آموزشی و درسی طراحی خاص یهاتكنی  مستلزم و دهدمی

 و سازمانی خاص تدارکات همراه به الكترونیكی ابزارهای با یاطبارت خاص
  .باشدمی مديريتی

 ،1اندرسون و مور)
2003) 

3 

 يادگیری -ياددهی فراينده سازماندهی برای ،معلم نه و سازمان که آموزش نظام
 برای مناسب راهكارهای کاربرد و گزينش آن هدف و است نموده ريزیبرنامه
 و معلم میان دوسويه ارتباط تسهیل ،آموزش در جديد هایفناوری از استفاده
 توسط دانش نتايج ارزشیابی و مستقیم يادگیری هایزمینه کردن فراهم ،شاگرد
  .يادگیرندگان خود

 1993 ،2کیگان )
فرج از نقل به
 ،همكاران و اللهی

1390) 

4 

 را ستدري از زيادی بخش آن در که است آموزشی یفرايند دور راه از آموزش
 .است شده جدا يادگیرنده از مكانی و زمانی نظر از که دهدمی انجام شخصی
 گسترش و آمده وجود هب هافناوری و ارتباطات بر مبتنی ،جريان و فرايند اين
  .است يافته

 نهمكارا و پراتون
عربانی از نقل به

 (1384 ،دانا

 (1990 ،مور) تعامل اما دارد دوجو فاصله فراگیر و معلم بین گرچه آموزشی شیوة اين در 5
                                                                                                                                      

1. Moore& Anderson  
2. Keegan 
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 دهنده ارائه تعاريف رديف
 تدريس هایروش انتخاب همچنین و راهنمايی( و پرسش ،توضیح ،انگیزه)

 نوشتاری ابزارهای با آموزش( هایراهبرد و ،درسی ريزیبرنامه ،)اهداف
  .شودمی اجرا مكانیكی يا الكترونیكی

6 

 فراگیر به متكی و مستقل ،فردی آن در يادگیری که است آموزشی روش نوعی
 هدايت هارسانه از استفاده با آموزشی سازمان هارسانه را آموزشی گفتمان ،است
 ارتباط به تاکید هايادگیرنده و ياددهنده بین تعامل به توجه ضمن و کندمی

 هایفناوری از استفاده با که باشدمی آن آموزشی اجزاء بین غیرمجاورتی
 صورت ارتباطی پل عنوان به ايانه(ر و تلويزيون ،راديو ،تلفن ،)چاپ مختلف
 .گیردمی

  .(1391 الهیفرج)

 
 به فراگیران تمايل پی در که است ایپديده دور راه از آموزش کلی طورهب

 مشكالت و مكانی ،زمانی هایمحدوديت ،درسی مطالب به حضوری غیر دسترسی
 ،1وسآنانیم) است هآمد وجود به درسی هایکالس در اجباری موقع به حضور
2001).  

 جهان عنوان با ایپديده ايجاد ارتباطات و اطالعات هایفناوری گسترش
 است آورده فراهم جانبه دو ارتباطات برای را هايیفرصت حاضر قرن در الكترونیكی

 ارائه گیشته از بهتر و ترمؤثر را دور راه از آموزش توانمی آنها از گیریبهره با که
 و هاسازمان گسترش و رشد ،دوجانبه ارتباطات گسترش و رشد اين نتیجه .کرد

 بندیطبقه بارهاين در .است المللیبین و ملی عرصه در دور راه از آموزش مؤسسات
تشكیل اجزاء تا کندمی کم  ما به مختلف هاینسل قالب در هانظام از شده ارائه
 .نمايیم حتشري و بشناسیم بهتر مشخص زمانی محدودة در را نظام هر دهنده

 و درسی هایکتاب ،رفتمی کار به نسل اين در که فنّاوری ترينمهم :اول نسل
 و متون به تنها چاپی مواد گونهاين البته .بود دوره هر به مربوط راهنمای هایجزوه
 ماهر و زبده متخصصان از گروهی را مواد اين بلكه شوندنمی ختم مرجع هایکتاب
  شامل: گروه اين .کنندمی تولید مندیهدف نحو به و شد طراحی دقیقی طوربه

 رفتاری يادگیری هاینظريه با آشنا آموزشی طرا  -
 درسی موضوع متخصصان -
 ماهر گرافی  هنرمندان -
 زبده ويرايشگر -

                                                                                                                                      

1. Anonymous 
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 زمان مديريت و بودجه اداره برای پروژه مدير -
 و آزادی رساندن حداکثر به ،اول نسل فنّاوری هایخصوصیت ترينمهم از يكی
  .است معروف «مستقل مطالعه» هاینظام به که نحویبه ،است دانشجويان استقالل
 جمعی جديدتر هایفنّاوری که گرفت شكل ایدوره در دوم نسل :دوم نسل
 استقبال با شناختی يادگیری نظريه و آمد وجود هب تلويزيون و راديو هایرسانه

-سازمان تا شد باعث شناختی دگیریيا ۀنظري در پیشرفت .بود شده مواجه روزافزونی

 کاربران ،شده سازیهیشب همتايان و خالصه تصاوير ،هانقش ايفای ،پیشرفته هایدهنده
 و اساتید میان مستقیم تعامل حال هر به .بكشانند ایپیچیده ایرسانه دنیای به را

 نیز امه(ن و )تلفن اول نسل در غالبا هک بود تكنولوژی به محدود نسل اين دانشجويان
  .بود شده استفاه

 و زمانهم انسانی تعامالت برقراری امكان همچون مزيتی از سوم نسل سوم: نسل
 ويژه هب – دور راه از ارتباطات هایفنّاوری از ایمجموعه با که زمانغیرهم
 .باشدمی برخوردار ،است شده فراهم – ایرايانه و تصويری ،صوتی هایهمايش
 خلق هدف با را دور راه از موزشآ هاینظام ،سوم نسل گرايانهتنساخ يادگیری نظريه
 افرادی عنوان به چه ،دانش بازسازی و ايجاد جهت در دانشجويان برای هايیفرصت
  .است داده قرار پیيرش مورد ،يادگیری هایگروه اعضای عنوان به چه و مستقل

 بازيابی يعنی: شبكه اولیه و عمده ويژگی سه است توانسته نسل اين :چهارم نسل
 و رايانه بر مبتنی ارتباطات تعاملی ظرفیت ،محتوايی اطالعات از ایگسترده حجم
  .کند تلفیق هم با را محلی پردازشگرهای قدرت

 به را «1مصنوعی هوش» است توانسته پنجم نسل ،خالصه طوربه :پنجم نسل
 گويدمی ،شبكه اصلی طرا  ،«برنوزلی» که گونهآن يا و نمايد اضافه شبكه هایتوانايی
 را غیرانسانی و انسانی «خودکار عوامل» که آورد وجود هب را معنايی اشتراك نوعی
 بر مروری با .بپردازند شبكه در اطالعات فرآوری و جستجو به تا نمود خواهد قادر
 اشكال و انواع يكپارچگی و میزان ،نوع که يابیممی رد «دور راه از آموزش یهانسل»
 ،موحد صفايی و یکزوار )زارعی است نسل هر کنندهتعیین و اساسی عنصر ،املتع

1384).  
 

 جهان و ايران در دور راه از آموزش ۀتاريخچ
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 ،سهنتی  آمهوزش  نظام کنار در که است جديدی نسبتاً آموزشی نظام دور راه از آموزش
 راه از آمهوزش  ئهارا شیوه اتخاذ .است داده نشان کشورها از بسیاری در را خود کارايی
 توجهه  بها  و دارد خاص انطباقی کشور هر اقلیمی هایويژگی و جمعیتی شرايط با دور
 گوناگونی منظورهای و هاعنوان با و گرفته شكل کشورها در آموزشی هایضرورت به
 ایگسهترده  بردارندةدر که کلی اصطالحی عنوان به انگلستان در مثالً .است رفته کار هب
 آموزش از بعد ایمكاتبه تحصیل يا آموزش با مرتبط يادگیری و تدريس یراهبردها از

 و متوسهطه  دوره از بعهد  خانه در تحصیل برای روشی متحده اياالت در ،متوسطه دوره
 مطهر   بیرونهی  مطالعات عنوان به استرالیا در و باالتر سطح آموزش در مستقلی مطالعۀ
 (.28 و 9 :1990 ن،)کیگا است
 نخسهتین  از يكهی  عنهوان  بهه  انگلسهتان  ههاوايی  دانشهگاه  ،یالدیمه  1836 سال در
  دهه در آمريكا همتحد ايالت در .گرفت شكل ایمكاتبه هایآموزش توسعه هایآکادمی
 ایوسهیله  عنهوان  به دور راه از آموزش .شد برداشته راه اين در آغازين هایگام 1870
 را سهريعی  رشد به رو روند ،موزشیآ هایبرنامه تكمیل نیز و دوره محتوای ارائه برای
 سهال  در 1کبیهر  بريتانیهای  آزاد دانشهگاه  تأسهیس  .است داشته آمريكا عالی آموزش در

 ويههژهبههه کشههور چنههدين در دور راه از آمههوزش هههایدانشههگاه کههه شههد سههبب 1969
 آمهوزش  ملهی  دانشگاه شامل هادانشگاه اين .دوش تأسیس آسیايی و اروپايی کشورهای

 (،1974)  پاکسههتان در 3اقبههال عالمههه آزاد دانشههگاه (1972) 2 اسههپانیا در دور راه از
 در تربوکها  دانشهگاه  ،(1982)5 کهره  ملی آزاد دانشگاه ،(1978) تايلند در 4آزاد دانشگاه
 باشههدمههی (1985) 7هنههد در گانههدی اينههديرا ملههی آزاد دانشههگاه و (1984) 6انههدونزی
   .(1386 ،زادهطالب ،)حسینی
 اولین ،نوين فناوری کاربرد و دور راه از آموزش زمینه در جهانی والتتح دنبال به
 و اللههی )فهرج  گرديهد  آغاز 1341سال در ايران وبصری سمعی هایفعالیت در حرکت

                                                                                                                                      
1. United Kingdom Open University) UKOU( 

2. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
3. Allama Iqbal Open University (AIOU) 
4. Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) 
5. Korea National Open University(KNOU) 
6. Universitas Terbuka (UT) 
7. Indira Gandhi National Open University (IGNOU) 

http://www.dpu.dk/everest/showdoc.asp?id=050720125928&type=doc
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 بهرای  بیرونهی  ابوريحهان  دانشهگاه  در ایدانشكده 1350 سال در .(80 :1389 ،دهباشی
 در دور راه از آمهوزش  .گرفهت  كلشه  «ایمكاتبهه » طريق به و دور راه از آموزش ارائه

 از وآموزش حضوری آموزش ابزارهای از ایمجموعه تلفیق ،بیرونی ابوريحان دانشگاه
 حقیقهت  در و آمدمی شمار به ابزارها اين اصلی محور چاپی مواد و کتاب .بود دور راه

 اهر در پیشقدم واحد اولین .(1386 ،)عظیمی دادمی تشكیل را ایمكاتبه آموزش اساس
 در کهه  اسهت  نهور  پیام دانشگاه ،ايران در دور راه از آمهههوزش از استفاده و انههدازی
 ههای دوره برگهزاری  رسهمی  متهولی  تنهها  حاضهر  حال در و شد تأسیس 1367 مهرماه
 راه از و بهاز  دانشهگاه  عنوان آن اساسنامه در که باشدمی دانشگاهی دور راه از آموزش
 در دور راه از آمهههوزش .(1391 ،همكههاران و للهههیا)فههرج اسههت گرديههده درج دور

 تجهیهزات  ،آموزشهی  فشرده های)لو  ایمهكهاتهبهه صورت به بیشتر نور پیام دانشگاه
 ارائههۀ و اشهكال  رفههع ،درس مهرور  هههایکهالس  – خودآمههوز ههای کتههاب و ایرايانهه 
 بهر  کیهد أت و آموزشهی  فنهاوری  از گیهری بهره با و شودمی ارائه تحصیلی( هایمشاوره
 را درسهی  ههای کهالس  در دانشهجو  حضهور  ضهرورت  ،يهادگیری  در محوری دانشجو
 ايجهاد  و انهدازی راه رونهد  بهه  نگهاهی  .(1386 ،زادهطالهب  ،)حسهینی  دههد می کاهش

 مطلهب  اين بر مستدل دلیل تاکنون 1367 سال از نور پیام دانشگاه دانشگاهی واحدهای
 رعايهت  دانشهگاهی  واحهد  يه   ايجاد اماتالز از بسیاری ،کمی رشد کنار در که است
 حهد  از عهالی  آموزش سساتؤم ساير با تفاوت دلیل به ،زمان از ایبرهه در و .نگرديد
 را نهور  پیهام  دانشهگاه  تحهوالت  کلهی  طوربه .است شده خارج خود اولیه و قبول قابل
 کرد: تقسیم دوره چهار به توانمی
 

 جوييدانش گروه اولين جذب و افتتاح اول: دوره
 25 مورخ 97 و 1365 آبان 27 مورخ 94 جلسات تصمیمات براساس نور پیام دانشگاه
 در دانشجو گروه اولین پیيرش با عمالً فرهنگی انقالب عالی شورای 1365 آذر

 هگرو اولین پیيرش با ،تأسیس از پس دانشگاه اين .شد تأسیس 1367 مهرماه
 ابوريحان دانشگاه از ماندهباقی مرکز 28 در و تحصیلی ۀرشت پنج در خود دانشجويی
 خود آموزشی فعالیت 1367-68 تحصیلی سال مهرماه از ايران آزاد دانشگاه و بیرونی
 شاغل افراد و دولت کارمندان شده جیب دانشجوهای اکثر دوره اين در .کرد آغاز را

  .شدمی تشكیل جمعه و شنبهپنج روزهای فقط دانشگاه هایکالس .بودند
 دولتي هايساختمان از استفاده و مراكز تعداد افزايش دوم: دوره

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ساير استفاده بدون هایساختمان و دولتی متروکه هایساختمان دوره اين در
 دوره اين در .دهد گسترش را خود مراکز تا شد داده نور پیام دانشگاه به هاخانهوزارت
 به سراسری آزمون براساس نیز تحصیل جويای جوانان ،شاغل کارمندان بر عالوه
 در نور پیام دانشگاه هایکالس افزايش باعث همین و شدندمی وارد نور پیام دانشگاه
  .بود نامطلوب کیفی نظر از انشگاهد دوره اين .شد هفته طول

 يكمّ نظر از دانشگاه زياد بسيار رشد سوم: دوره
 ولی کرد جديد مراکز احداث به شروع دانشگاه ،دولت هایکم  با دوره اين در
 مراکز از بسیاری ،ساز و ساخت شروع با .شد ساخته استاندارد هایساختمان بار اين

 دانشگاه کیفی رشد باعث همین و کردند پیدا انتقال جديد هایساختمان به دانشگاه
 بیشتری کیفی رشد داشتند خوبی هایساختمان قبل از که مراکزی دوره اين در .شد

 و هاآزمايشگاه و آموزشی پیشرفته وسايل با را خود هایساختمان و داشتند.
پیام دانشگاه در عظیمی تحول دوره اين .کردند تجهیز امنیتی هایسامانه و هاکتابخانه
  .کرد عوض کلی به را دانشگاه اين چهره و آورد وجود به نور

 دانشگاه كيفي رشد شروع چهارم: دوره
 و شد متوقف عمالً دانشگاه یکمّ رشد است شده آغاز تازگی به که دوره اين در
 به ولی ند.گرفت کار هب دانشگاه کیفی رشد برای را خود توان همه دانشگاه نمسئوال
پیام دانشگاه هایرشته به رشته زيادی تعداد 1390-1389 تحصیلی سال در بارهي 
 داير مهندسی هایرشته بیشتر دانشگاه اين در اکنون هم که طوریبه شد اضافه نور
 عالی )آموزش را خود شعار ،ايران دولتی دانشگاه ترينبزرگ که اکنون البته .است
 دبرس ممكن حد بهترين به نیز کیفی نظر از ددار تصمیم است کرده عملی همه( برای
 با را خود آموزشی فعالیت که دانشگاهی .نور( پیام دانشگاه پرتال ،1376 ،)ظهور
 عالوه ،کرد آغاز مرکز 28 در و تحصیلی ۀرشت پنج در دانشجويی گروه اولین پیيرش
 سنجش سازمان توسط ساله هر که سراسری آزمون طريق از دانشجو پیيرش بر

 حاضر حال در و پیيردمی دانشجو نیز فراگیر هایدوره برگزاری با ،گرددمی برگزار
 ،کشور دانشجويان کل از درصدی سی حدود پوشش شامل: را خود دستاوردهای

 رتبه کسب ،کشور نقاط دورترين در دانشگاهی واحد و مرکز پانصد از بیش توسعه
 برتر رتبه کسب ،دور راه از و باز ایهدانشگاه میان در جهان ششم رتبه و آسیا دوم

 به رسانیخدمت برتر رتبه کسب ،1389 سال در ايران هایدانشگاه فرهنگی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
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 و هادانشگاه میان در هشتم رتبه و 1390 سال در ايثارگر و اهدش دانشجويان
  .(1393 ،نور پیام دانشگاه سايت) داندمی 1391 سال در ايران تحقیقاتی سساتمؤ

 ساير با مقايسه در نور پیام دانشگاه تابعه دانشگاهی واحدهای وضعیت به نگاهی
  ددهمی نشان را دانشگاه اين کمی رشد زوايای بیشتر شايد هادانشگاه

 
 

 *داير عالي آموزش سساتؤم و هادانشگاه تعداد (2) جدول

 هادانشگاه
 و

 سساتؤم
 آموزشي

 به وابسته
 وزارت
 علوم

 مراكز
 آموزش
 عالي
 -فني
 ايحرفه

 سساتؤم
 آموزش
 عالي
 به وابسته
 ساير
 هايدستگاه

 اجرايي

 واحدهاي
 دانشگاه

 نور پيام

 واحدهاي
 دانشگاه
 جامع
 علمي
 يكاربرد

 سساتؤم
 آموزش
 عالي

 غيردولتي
 غيرانتفاعي

 واحدهاي
 دانشگاه

 آزاد
 اسالمي

 و هادانشگاه
 هايدانشكده

 علوم مستقل
 پزشكي

 به وابسته
 وزارت
 بهداشت

 جمع

318 107 28 569 740 344 408 44 2558 

 کشور آموزش سنجش سازمان منبع:*
 

 سساتؤم و هاانشگاهد تعداد اخیر ۀده چند طی ،گرديد بیان آنچه با توجه با
 تمرکز ضرورت اين بنابر و است داشته توجهی قابل گسترش دور راه از عالی آموزش
  .شودمی احساس پیش از بیش آنها کیفیت بر

 ،آموختگهان دانهش  هایويژگی مجموعه از است عبارت کیفیت ،دانشگاهی بیان در
 در را نظهام  هایايیتوان که دانشگاه اعضای تخصصی خدمات و شده منتشر علمی آثار
 از اطمینهان  کسهب  و سهنجش  .کنهد  نمايهان  شده اشاره يا شده بیان هایخواسته تحقق
 ۀزمینه  در درسهت  قضهاوت  و آموزشی خدمات تولید فرآيند و منابع ايمنی و استحكام
 فرآينهد  ،(مشهابه  موارد و درسی برنامه ،دانشجو ،علمیتأ)هی درونداد عوامل مطلوبیت
 نظهام  (مهوارد  سهاير  و آموختگهان )دانش برونداد و (مربوط موارد و يادگیری ،)تدريس
 و نظهارت  ضهمن  ،اعتبارسهنجی  الگهوی  با که است ارزشیابی نظام عهده بر دانشگاهی
 سهنجند مهی  نیهز  را دانشگاه علمی رتبه ،آموزشی هایفعالیت فرآورده و فرآيند اصال 
   .(1384 ،همكاران و )محمدی
 دسترسهی  بهبهود  :است یيهاهدف چنین تحقق برای ردو راه از آموزش در کیفیت
 ارائهه  بها  آموزش اثربخشی بهبود و نظر مورد دوره فرايندهای و هابرنامه به دانشجويان
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 اضهافی  زمهان  کاهش ،محور-مسئله و گروهی يادگیری برای يافته افزايش هایفرصت
 مباحهث  بهه  دانشهجويان  ترغیهب  و توانمندسهازی  ،تهدريس  حهال  در ههای رشته برای

 تسههیل  بهرخط؛  منابع بازبینی و بینیپیش برای هايیفرصت ارائه متقابل؛ و ساختاريافته
 فردی؛ و گروهی صورت هب دانشجويان با مدرسان همكاری از ایيافته افزايش سطو 
 تضهمین  را الكترونیكهی  آمهوزش  ابزارههای  مطمئن و درست کاربرد که آموزشی ارائه
 بهه  فناوری اينكه تضمین منظور به تدريس درحال مواد انکارشناس با همكاری کند؛می
 و شناسهايی  را آنهها  فهرد  هبه  منحصهر  نیازههای  کهه  شهود مهی  گرفتهه  کهار  هب ایشیوه

 تنظیم ،باشدمی مرتبط تدريس حال در مواد با که هايیشیوه به را نوآورانه رويكردهای
   .(2011 ،همكاران و 1دويدزيچ) کندمی

 بايهد  فعلی آموزشی هاینظام جديد بخش عنوان به نیز دور اهر از آموزش بنابراين
 و فراگیهران  نیازهای پاسخگوی بتواند تا باشد برخوردار قبول قابل و مطلوب کیفیت از

 عهالی  آمهوزش  نظهام  در بخواههد  یآموزشه  زيرنظام اين اگر ديگر بیان به .باشد جامعه
 بهه  را چشهمگیری  موفقیهت  يستدر و يادگیری به مربوط هایزمینه در و شود پیيرفته
 شهد  بیان که گونههمان زيرا ،کند توجه نیز کیفیت جنبه به که است ناگزير ،آورد دست
 کیفیهت  خصهوص  در زيهادی  انتظهار  عهالی  آمهوزش  سسهات ؤم نفعهان ذی و مخاطبان
 آنهها  کیفیهت  که جايی تا دارند آموزش نوع اين دهنده ارائه سساتؤم خدمات مطلوب
   .(2002 ،2)م  است شده تبديل اصلی و کلیدی هایمطالبه از يكی به

 توسهعه  بهر  عهالوه  دور اهر از آموزش در که است الزم ،کیفیت اهمیت به توجه با
 ،محولهه  اههداف  و ماموريهت  تحقهق  ،نفعهان ذی مطالبهات  بهه  پاسخ جهت در آن کمی
 نظهور م به نیز آن کیفی عدبُ ،عالی آموزش متقاضیان دسترسی افزايش و هاهزينه کاهش
 استانداردهای و الزامات تأمین ضرورتو الكترونیكی آموزش هایبرنامه اجرای توجیه
 مراکهز  بیشهتر  اعهتالی  و پويايی شاهد وسیله بدين تا گیرد قرار توجه مورد ،نظر مورد
 بهرای  را چارچوبی (2006) همكاران و 3چاو .باشیم کشور در دور راه از عالی آموزش
 شهده  ارائه چارچوب اساس بر .اندکرده ارائه دور راه از یریيادگ هایدوره کیفیت فهم
 بهه  ،ههم  بهه  مرتبط و وابسته عنصر شش از تابعی ،دور راه از آموزش هایدوره کیفیت
 :است زير ترتیب

                                                                                                                                      

1. Devedžić,  
2. Mac 

3. Chao 
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 گهرفتن  نظهر  در و درسهی  برنامهه  با فناوری تلفیق نحوه -درسی برنامه طراحی (1
  .آنها بین تباطار و هاويژگی ،درسی ۀبرنام عناصر تعداد
 ههای فعالیهت  تهدارك  ،يهادگیری  اههداف  بیان و تعیین ةنحو -آموزشی طراحی (2

   .هارسانه از مناسب استفاده و تدريس راهبردهای انتخاب ،يادگیری
 سهاير  و معلهم  ،محتهوا  بها  تعامل برای کاربر که ابزارهايی تدارك -وب طراحی (3

 کهاربری  ههای قابلیهت  بهه  تهوان مهی  ابزارهها  اين جمله از .گیردمی کار به يادگیرندگان
   .کرد اشاره گرافیكی هایرابط و فناوری
 برنامهه  اجرای برای مناسب هایگیریتصمیم -آموزش فرآيند تسهیل و تدريس (4
  .آن با مرتبط اقدام و الكترونیكی درسی
 و فنهاوری  ،تهدريس  بر عالوه که يادگیری کیفی و کمی نتايج -يادگیری تجربه (5
 يادگیرنهده  نیهاز  مهورد  ههای مههارت  و نیازهها پیش مانند ديگری عوامل از درسینامهبر

   .پیيردمی ثیرأت الكترونیكی
 ،هها قلم نوع از استفاده مانند ه،دور محتوای ظاهری ساختار به توجه -دوره ارائه (6
 مههم  زمینهه  اين در که آنچه اما .موقع به و هماهنگ صورت به تصاوير و صدا ،هارنگ
 مناسهب  اجرايهی  سهاختار  و افهزا ههم  یچهارچوب  قالهب  در و هم با آنها به توجه است
   .باشدمی

 یانگرب ،کیفیت تضمین و ارزشیابی هاینظام موفقیت زمینه در المللیبین هایربهتج
 عهالی  آمهوزش  ههای نظهام  مختلهف  سهطو   در ندمفهد و منسجم ساختارهای وجود
 چهه  ،پیشهرفته  و موفق عالی آموزش هاینظام ۀهم موفقیت کلید بهتر عبارت به .است
 برای مناسب ساختار طراحی و کیفیت به توجه ،دور راه از چه و معمول عالی آموزش
 در نیهز  عهالی  آموزش هاینظام اکثريت که است شده باعث امر همین است. ارزشیابی
 راه زا عهالی  آمهوزش  روزافزون گسترش به توجه با بردارند. گام مهم اين تحقق جهت
 کیفیت ارزشیابی هاینظام تطبیقی ۀمطالع با تا است درصدد پژوهش اين ،ايران در دور

 چهارچوب  کهه  الؤسه  ايهن  بهه  ،تجربه صاحب کشورهای در دور راه از عالی آموزش
 ،اسهت  چگونهه  کشهورها  ديگر در دور راه از عالی آموزش کیفیت تضمین و ارزشیابی
  .دهد پاسخ

 
 پژوهش روش -2
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 و )سندکاوی( اسنادی ۀمطالع ةشیو با کیفی روش ،پژوهش اين در استفاده مورد روش
 و هافعالیت تحلیلی تفسیر و انتقادی بررسی برای يعنی .باشدمی تطبیقی بررسی
 اين در اين بنابر .است شده استفاده اسنادی مطالعه روش از ملی سطح هایتجربه
 به مربوط که مدارکی و اسناد تحلیل و تجزيه و آوریجمع با پژوهشگران ،تحقیق
 بر .اندداشته خود سواالت برای قبول قابل پاسخی يافتن بر سعی ،بود پژوهش موضوع
 پژوهشگر که است شده شناخته هایروش از يكی ،اسناد بر مروری ،اساس اين
 تصوير به را مشارکت مورد افراد يا جامعه باورهای و هاارزش وسیله بدان تواندمی
 تحلیل و تبیین به موضوع توصیف از پس .(18 :1377 ،راسمن ،شال)مار بكشد
 چه هر شناخت موجبات که شد پرداخته مطالعه مورد ماریآ جامعه در آن ایمقايسه
 اشتراك نقاط و آوردمی فراهم را دور راه از عالی آموزش نظام کیفیت ارزشیابی بیشتر
 کاربرد و الگوبرداری برای نايیمب تواندمی که کندمی شناسايی را آنها افتراق و

 عبارت به .باشد ايران دانشگاهی نظام در دور راه از عالی آموزش تیکیف ارزشیابی
 پژوهش آماری ۀجامع .شودمی محسوب مقايسه و تحلیل مرحلۀ اولین ،توصیف ديگر
 دارای کشورهای عالی آموزش کیفیت تضمین و ارزشیابی هاینظام شامل حاضر
 آفريقای ،مجارستان ،سوئد ،انگلستان ،کانادا ،آمريكا کشور ده) حوزه اين در تجربه
 مدارك و اسناد اساس بر قاره( پنج )از هند و استرالیا ،اردن ،سعودی عربستان ،جنوبی
 تضمین ملی هایشبكه و 1کیفیت تضمین نهادهای المللیبین شبكه از بررسی مورد
  .باشدمی کیفیت

 
 دور راه از عالي زشآمو در كيفيت ارزشيابي -3

 ایمسئله آن تضمین و ارتقا ،مستمر بهبود هدف با دور راه از آموزش در ارزشیابی
 از آموزش نوع اين که کنندمی استدالل برخی زمینه اين در .است انگیزبحث

 با که کنندمی ادعا ديگر برخی که حالی در ،نمايد پیروی حضوری آموزش چارچوب
 يا ارزشیابی کار و ساز ،عملكرد و نام ثبت ،سازماندهی ابعاد رد افتراق وجوه به توجه
 مدافع افراد از برخی .است متفاوت بسیار آموزش نوع اين کیفیت تضمین هدف
 ،که باورند اين بر ،دور راه از آموزش خاص استانداردهای و هادستورالعمل از استفاده

                                                                                                                                      
1. International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education)INQAAHE) 
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 شود اعمال بايد نیز یریيادگ و تدريس کیفیت اساسی اصول ،وریافن از نظرصرف
  .(2011 ،1الچم و جانگ)

 است اين اجماع مورد اصل ،کیفیت مديريت اجرايی چارچوب و ساختار از غفار
 کیفیت از بايد فعلی آموزشی هاینظام جديد بخش عنوان به دور راه از آموزش که

 جامعه و فراگیران نیازهای پاسخگوی بتواند تا باشد برخوردار قبول قابل و مطلوب
 موفقیت عالی آموزش نظام در آموزش اين پیيرش ضرورت  ديگر بیان به .باشد

 است. کیفیت ۀجنب به توجه ،تدريس و يادگیری هایزمینه در و آن چشمگیر
 در زيادی انتظار عالی آموزش سساتؤم نفعانذی و مخاطبان شد بیان که گونههمان

 تا دارند آموزش نوع اين دهنده ارائه سساتؤم خدمات مطلوب کیفیت خصوص
 ،)م  است شده تبديل اصلی و مهم موضوعات از يكی به آنها کیفیت که جايی
 تعامل به توانمی آن جمله از که دارد زيادی ابعاد هادوره اين آموزشی کیفیت .(2002
 مربی ارتباط و يكديگر با يادگیرندگان ارتباط ،يادگیرندگان با و مربی با مربی )ارتباط
 کیفیت ،ایچندرسانه عناصر ،دسترسی میزان ،دوره طراحی ،محتوی( با دگیرندگانيا و

 و ها(تمرين و تكالیف ،محتوی ،درسی )مواد دوره سازماندهی ،بازخورد ،ارزشیابی
 تضمین سريع توسعه ،اساس اين بر .(2003 ،2)فانتین کرد اشاره مربی به دسترسی
 تنوع وجود با و است تقويت به رو نجها سراسر در دور راه از آموزش در کیفیت
 در کیفیت تضمین ،صنعتینیمه و صنعتی کشورهای متفاوت هایپیشینه و هافرهنگ
 و هاايده از یچارچوب عنوان به ایگسترده طوربه دور راه از عالی آموزش هاینظام
 است شده ايجاد ،گیردمی صورت دور راه از يادگیری مديريت آن در که یهايشیوه
  .(1993 ،3)تايت
 

 منتخب كشورهاي در كيفيت تضمين و ارزيابي چارچوب بررسي -4
 شده اعتباريابي اطالعات و اسناد براساس
 آموزش که ایزمینه به و است متفاوت يكديگر با عالی آموزش در کیفیت رويكردهای

 سازنهزمی عوامل .(4 :2008،روبانجو و کالینز) دارد بستگی شودمی ارائه آن در عالی
 با عمده طوربه ،کیفیت تضمین و اندگرفته قرار مؤسسات درون زيادی حد تا کیفیت

                                                                                                                                      
1. Jung& Latchem 
2. Fountain 

3. Tait 
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 مؤسسات اين برگیرنده در ملی هاینظام و ایمؤسسه فرايندهای کیفیت تضمین
 مراکز از يكی عنوان به نیز دور راه از عالی آموزش .(2 :2007 ،کیتز) شودمی مرتبط
 صورت در و نیست مستثنی قاعده اين از کشور سطح در عالی آموزش امر متولی
 هایرويه و ساختارها دارنظام مطالعه و کیفیت بحث به اصولی و مندنظام توجه

 .پوشاند عمل جامه ،کیفیت تضمین و ارتقاء ،بهبود هدف به تواندمی ،آن بر تأثیرگیار
 نظام تشكیل به دور راه از دانشگاهی هاینظام اکثر اخیر هایدهه در که آنجا از

 چارچوب مقاله اين در ،اندنموده اقدام خود کیفیت تضمین و اعتبارسنجی ،ارزيابی
 جهان قاره پنج از تجربه دارای کشورهای در دور راه از عالی آموزش کیفیت تضمین
  .است شده بررسی معتبر اطالعات و اسناد اساس بر
 
 شمالي امريكاي و امريكا -4-1
 امريكا-4-1-1

 که است عالی آموزش غیردولتی سازمان تنها 1عالی آموزش عتبارسنجیا مؤسسه
 در سازمان اين .کندمی تصديق را برنامه اعتبار سنجش هایسازمان و ایمنطقه کیفیت
 که نمود منتشر را دور راه از درآموزش کیفیت تضمین و اعتبارسنجی سند 2002 سال
 است: شده تصريح کلیدی ةحوز هفت آن در
 و ساختار ه4 ،سسهؤم منابع ه3 ،مؤسسه سازمانی ساختار ه2 ،مؤسسه ريتمأمو ه1
 يادگیری هایخروجی ه7 ،دانشجويان پشتیبانی ه6 ،استادان پشتیبانی ه5 ،ريزیبرنامه

  .(2011 ،همكاران و 2لوسكاسكا) دانشجويان
 و ارزيابی زمینه در نیز زير نهادهای ،عالی آموزش اعتبارسنجی مؤسسه بر عالوه

 دارند: فعالیت دور راه از عالی آموزش سساتؤم کیفیت ضمینت
 نوع اين برای را دور راه از آموزش اصول 3آمريكا دور راه از آموزش کنسرسیوم-
 حمايت ،موثر و فعال يادگیری برای طراحی شامل اصول اين .است کرده تهیه آموزش
 تعهد حفظ و انسانی و فناورانه هایزيرساخت حفظ و بهبود ،فراگیران نیازهای از

  .باشدمی سازمانی و اداری

                                                                                                                                      

1. Council for Higher Education Accreditation )CHEA( 
2. Loskoska 
3. American Distance Education Consortium)ADEC( 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chea.org%2F&ei=vKtEVLepJIPqOIKXgKgE&usg=AFQjCNH3k9YdgwWq9giCRvlKFDWj1zSq_g&bvm=bv.77648437,d.ZWU
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 اصول از ایمجموعه 1اينديانا ايالت پرورش و آموزش برای مشارکت کارگروه-
 دور راه از آموزش متولیان برای را یاصول و شناسايی را دور راه از آموزش راهنمای
 ،دوره شیابیارز ،علمیتأهی توسعه ،برنامه طراحی هایحوزه اصول اين .کندمی فراهم
 ،دانشجويی پشتیبانی خدمات ،مالكیت ،انتشار حق ،دانشجويی هایخروجی ارزيابی
 کار حجم ،فنی پشتیبانی ،آموزش و علمیتأهی توسعه از پشتیبانی ،کتابخانه منابع
 .دهدمی پوشش را ایمنطقه اعتبارسنجی و دولت تايیديه ،پاداش ،جبران ،علمیتأهی
 از آموزش کیفیت ارزيابی معیارهای 2پرورش و آموزش در آمريكايی شورای چنینهم
 ،وریافن ،يادگیری مواد ،نتايج و اهداف ،آموزش طراحی حوزه هفت تحت را دور راه
 سازماندهی ،دوره درسی/محتوای برنامه ،موضوع ،سازمانی عهدت ،يادگیرنده شتیبانیپ

 مطالب از که گونههمان .(2013 ،پرورش و آموزش در آمريكايی شورای) است نموده
 ،آمريكا در دور راه از آموزش نظام کیفیت ارزشیابی برای معمول الگوی آيدبرمی باال

  .باشد می اعتبارسنجی الگوی
 كانادا-4-1-2

 از .باشهد می اجرا حال در کانادا یهادانشگاه از تعدادی در دور راه از عالی آموزش
 عنهوان  بهه  گوئلهف و آتاباسهكا  دانشگاه دو در کیفیت تضمین و ارزشیابی نظام رو اين
 است. شده بررسی نمونه
 

 ههای طهر   و آتاباسكا دانشگاه کیفیت تضمین هایازوکارهایس :3آتاباسكا دانشگاه
 دانشهگاه  .شهود مهی  بررسهی  آلبرتها  پهرديس  کیفیهت  ارزيهابی  شورای توسط پیشنهادی
 دارای آلبرتها  در گاهدانشه  سهطح  در دور راه از آمهوزش  هایبرنامه ارائه برای آتاباسكا
 شهورای  مجهوز  و آلبرتها  متوسهطه  از بعهد  آموزش قانون ازطريق الزم اختیار و دستور
 بهه  شهورا  ايهن  عضهای ا .باشد می مدارك اعطای و دانشگاه اداره برای دولت حكومتی
 تضهمین  فراينهد  .(2006 ،)يونسهكو  گردنهد مهی  منصهوب  آلبرتا ايالتی شورای پیشنهاد
 کیفیههت درونههی تضههمین فراينههد ،نظههارت /ارزيههابی :شههامل هدانشههگا ايههن در کیفیههت

 دعهوت  و بیرونهی  ارزيهابی  ،ارزيابی –کیفیت درونی تضمین فرايند ،مواد دوره/توسعه
   .(2009 ،4المنافع مشترك آموزش )سازمان باشدمی دوره طول در بیرونی ازکارشناسان

                                                                                                                                      
1 Indiana partnership for statewide education(IPSE) 
2. The American Council on Education)ACE( 
3. Athabascau University 

4. Commonwealth of Learning 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%20(ace)%20&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acenet.edu%2F&ei=BUXnU-brDYvgsATRr4GoBQ&usg=AFQjCNHZy6NS6b7JGtMTnfxPLKFvHetI6g&bvm=bv.72676100,d.cWc
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 شورای هب وابسته ،2انتاريو تكمیلی تحصیالت شورای :1گوئلف دانشگاه
 است ايالت اين ارشد کارشناسی هایبرنامه کیفیت تضمین مسئول ،انتاريو هایدانشگاه

 کارشناسی هایبرنامه برای جديد پیشنهادی هایطر  تمام بازبینی و بررسی مجوز و
 هایدرسال .دارد را موجود هایبرنامه سالههفت چرخه مورد در بررسی و ارشد
 هایبرنامه ندمنظام ممیزی برای روشی انتاريو هایدانشگاه شورای ،1997-1996

 ديگر يكی به را فعالیت اين مسئولیت و ايجاد انتاريو هایدانشگاه همه در کارشناسی
 .است نموده واگیار 3انتاريو علمی نامعاون شورای يعنی ،آن به وابسته مؤسسات از

 برنامه بررسی برای ممیزی کمیته ي  خود نوبه به انتاريو علمی نامعاون شورای
 هایبرنامه تمام کیفیت تضمین سمت به ،نود دهه اواخر از که کرد ايجاد 4کارشناسی
 آن برای شده ايجاد استانداردهای حداقل با که ايالتی هایدانشگاه در کارشناسی مقطع
 اين هدف .است کرده حرکت ،باشدمی (،سازگار توسعه طر  و سسهؤم موريتأم)

 ،کیفیت تشخیص و تشويق ،موجود هایبرنامه ضعف و قوت نقاط شناسايی ،برنامه
 ترويج و شده بینیپیش يا موجود مشكالت برای ممكن هایحلراه کردن مشخص

 بهبود تواندمی که است هايیبرنامه تمام شناختن رسمیت به همچنین و تلییرسازنده
 است شده انجام نظمم و دقیق بررسی برای که هايیبرنامه از اطمینان حصول و بديا

  .(2006 ،5)موگرايد
 

 اروپا-4-2
 انگلستان-4-2-1
 کیفیتتضمین خدمات ارائه منظور به 6عالیآموزش کیفیت تضمین نهاد 1997 سال در
 نهادها با قرارداد بستن با دولت اگرچه .کرد کار به شروع انگلستان عالیآموزش برای
 همچنین .است غیردولتی یسازمان اما کند،می مالی مینأت را سیستم اين حدودی تا

                                                                                                                                      

1. University of Guelph 
2. the Ontario Council of Graduate Studies (OCGS)  

3. Ontario Council of Academic Vice-Presidents (OCAV) 

4. Undergraduate Program Review Audit Committee (UPRAC) 

5. Mugridge 

6 Quality Assurance Agency for Higher Education(QAA) 



 
 
 

 111 ...اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي از راه دور: مروري بر 
 

 در ،است آموزش نوع اين کیفیت متولی کهدور راه از و باز آموزش کیفیت شورای
 الزم .باشدمی مستقل حاضر حال در و شد اندازیراه1968 سال در دولت توسط اصل
 .است پیيرامكان دور راه از آموزش دهندگانارائه همۀ برای اعتبارسنجی است ذکر به

 شورای کیفیت کنترل استانداردهای با مطابق دهندهارائه که کندمی بیان اعتبارسنجی
 دهندهارائه ،اعتبارسنجی به دستیابی برای .کندمی عمل دور راه از و باز آموزش کیفیت
-ارائه .شود ارزيابی دور راه از و باز آموزش کیفیت شورای توسط منظم طورهب بايد

 به مربوط عضويت حق ،شوندمی اعتبارسنجی فرايندی در دور راه از آموزش دهندگان
 آموزش کیفیت شورای کیفیت نمره دنتوانمی و کنندمی پرداخت را فعالیت اين انجام
  .دهند قرار استفاده مورد خود موفقیت دادن نشان برای را دور راه از و باز

 در مطالعهه  :جملهه  زا دور راه از آمهوزش  در کیفیت تضمین و کنترل استانداردهای
 1محهور - کهار  و ترکیبهی  هایيادگیری ،الكترونیكی آموزش ،ایمكاتبه هایدوره ،منزل
   :شوندمی تقسیم زير بخش شش به استانداردها اين .هستند
-6 ،دور راه از آمهوزش  دهندگانرائها-5 ،فروش-4 ،پشتیبانی-3 ،منابع-2 ،نتايج-1

   .همكاری
 و بهاز  آموزش کیفیت شورای توسط شده بینیپیش دموار اساس بر استانداردها اين
 مهورد  بهه  یمورد از است ممكن آنها اجرای چند هر ،شودمی گرفته نظر در دور راه از

 يیديهأت کسب از مانع است ممكن ،شورا یاستانداردها کسب عدم .باشد متفاوت ديگر
 و اصهال   بهرای  زمال ۀزمینه  بايهد  اما ،شود آموزش نوع اين ةدهندارائه به اعتبارسنجی

   .(2011 ،همكاران و لوسكاسكا) گردد مشخص ،مستمر اعتبارسنجی بهبود
 سوئد-4-2-2
 دولهت  طهرف  از ملی تأهی ي  و سیسأت کیفیت ارزيابی ملی نظام 2001 سال در
 آمهوزش  ههای سسهؤم همۀ در شللی هایبرنامه و هادانشكده همه ارزيابی برای سوئد
 سهال  در جديهد  کیفیهت  تضهمین  نظام .است شده عیینت ساله شش دوره ي  در عالی
   :است شده تشكیل زير شر  به قسمت پنج از نظام اين .آمد وجود هب 2007
   ؛عالیآموزش هایسسهؤم در کیفیت تضمین هایسازوکار بررسی -1
 ؛هابرنامه و هاموضوع ارزيابی -2
 ؛شده اعطا مدارك ارزيابی -3

                                                                                                                                      

1 Work-based 
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 ؛بنیادی مطالعات و ارزشیابی -4
   .عالی آموزش اکزمر شناسايی -5

 باشد:می زير شر  به دور راه از آموزش با مرتبط کیفی معیارهای
 ؛ارتباطات و اطالعات فناوری -
 ؛هاطر  و ساختار -
   ؛نمدرسا هایمهارت -
 ؛آموزاندانش نیازهای با هماهنگی -
 از ارزشیابی ،سوئد کیفیت تضمین نظام .)سازمان( زيربنا و تشكیالت -
 نهاد )گزارش دارد برعهده را یتحصیل ركامد ارزيابی و حصیلت هایدوره و هابرنامه
  .(2008 ،سوئد ملی

 مجارستان-4-2-3
 ههای دوره کیفیهت  ارزيهابی  ،1مجارسهتان  اعتبارسهنجی  کمیتهه  کارکردههای  از يكی
 توسهعه  بهرای  بايسهت مهی  مجارسهتان  اعتبارسنجی کمیته .باشدمی دور راه از يادگیری
 يادگیری تسهیل منظور به دور راه از آموزش الزامات ويسنپیش تهیه و مجموعه اعتبار
 مسهئولیت  .(2001 ،مجارسهتان  اعتبارسهنجی  )کمیتهه  باشهد  داشته مشارکت العمرمادام
 آمهوزش  سسهات ؤم همه در اعتبارسنجی هایرويه ايجاد مجارستان اعتبارسنجی کمیته
 سسهات ؤم ايهن  در شهده  ارائهه  دور راه از آمهوزش  هایبرنامه جمله از کشور در عالی
 آموزش سساتؤم اعتبارسنجی عدم يا اعتبارسنجی برای پیشنهادی طر  ارائه .باشدمی
 محهول  کمیتهه  اين به سسهؤم کیفیت ارزيابی خصوص در مشخص ایدوره برای عالی
 ،کیفیت کلی معیارهای ،دور راه از آموزش کیفیت کنترل منظور به همچنین .است شده

 شود: بررسی و ارزيابی بايستیم زير تدارکات و الزامات
 ؛دور)فناوری( راه از آموزش چارچوب-
 ؛آموزشی اهداف به يابیدست-
 ؛دور راه از آموزش فرايند دهیسازمان-
 ؛دور راه از آموزش آموزشی مطالب-
  .دور راه از آموزش برنامه دهیسازمان -
 آفريقا ۀقار-4-3

                                                                                                                                      

1. Hungarian Accreditation Committee )HAC( 
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 سسهات ؤم کیفیهت  تضمین سئولیتم آفريقا در کیفیت تضمین نهادهای تمام تقريباً
 آمهوزش  نهوع  اين کیفیت تضمین ،حال اين با .دارند عهده بر نیز را دور راه از آموزش
   .است داشته یکم بسیار فعالیت آفريقا در

 جنوبي آفريقاي-4-3-1
 دو بها  جنهوبی  آفريقای تكنی پلی و جنوبی آفريقای دانشگاه دو با جنوبی آفريقای

 بها  .است دور راه از آموزش سساتؤم در طوالنی اًنسبت ایهابقس دانشجويی بزرگ نهاد
 ،نهدارد  زيهادی  ۀسهابق   ممیهزی  فراينهدهای  و واقعی اعتبارسنجی که آنجا از ،حال اين
   .است اندك دور راه از آموزش در ملی کیفیت تضمین کشور اين ۀتجرب

 بها  عهالی  آمهوزش  اعتبارسهنجی  و ممیهزی  بهرای  را خهود  آمادگی جنوبی آفريقای
 ایسسهه ؤم ممیهزی  و نمود آغاز 2001 سپتامبر در 1عالی آموزش کیفیت کمیته تاسیس
   .(2006 ،2وارد هی) شد آغاز 2004 سال از هابرنامه اعتبارسنجی و

 ،دور راه از آمهوزش  آفريقهايی  شهورای   اعتبارسنجی و کیفیت تضمین نهاد اهداف
 :است زير شر  به

 استانداردها و معیارها ازجمله آفريقايی یتکیف تضمین چارچوب ۀعتوس و ترويج-
 ؛دور راه از و باز آموزش کیفیت تضمین اجرای منظور به سساتؤم هدايت برای
 مشهاوره  و ممیهزی  ،نظهارت  فرآينهدهای  و ایسسهؤم کیفیت هایسازوکار بهبود -
 هابرنامه
 ،سهكو يون ،المنهافع مشترك آموزش مانند مربوط نهادهای با همكاری روابط ايجاد-
 نهادههای  و4آفريقهايی  ههای دانشهگاه  شهورای  ،3دور راه از آمهوزش  المللیبین شورای
   .(2011 ،6جنوبی آفريقای دور راه از آموزش )نهاد 5ملی و ایمنطقه کیفیت تضمین

 انجهام  مسهئول  عهالی  آمهوزش  شهورای  دائمهی  ۀکمیت جنوبی آفريقای در همچنین
 معیارههای  .(2005 ،7فويهل  کیهل ) باشهد مهی  هابرنامه اعتبارگیاری و ایسسهؤم ممیزی

                                                                                                                                      

1. Higher Education Quality Committee (HEQC) 

2. Hayward 
3. International Council for Distance Education (ICDE) 

4. Association of African Universities (AAU) 

5. regional and national quality assurance bodies 

6. South African Institute for Distance Education( SAIDE) 

7. Kilfoil 
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 و عهالی  آمهوزش  کیفیهت  کمیتهه  عهالی  آمهوزش  کیفیت تضمین کارگاه در شده تعیین
 مهوارد  شهامل  جنوبی آفريقای در باز آموزش سازمان و دور راه از آموزش ملی انجمن
 باشد:می زير
 ؛ريزیبرنامه و موريتأم ،اندازچشم .1
 ؛رهبری و مديريت ،سازمانی فرهنگ .2
 ؛فراگیران .3
 ؛انسانی منابع و کارکنان توسعه .4
 ؛بازبینی و توسعه و برنامه طراحی .5
 ؛برنامه مديريت .6
  ؛دوره توسعه و طراحی .7
 ؛پیشرفت و يادگیرنده از حمايت .8
 ؛يادگیرنده ارزشیابی و سنجش .9
 ؛آموزشی ومنابع هازيرساخت .10
 پژوهشی خدمات وگسترش مشاوره .11
 تضهمین  نههاد  1دور راه از آمهوزش  آفريقهايی  )شهورای  مشهارکت  و همكاری .12
   .(2011 ،2اعتبارسنجی و کیفیت
 

 عربي كشورهاي-4-4
 سعودي عربستان-4-4-1
 مسهئول  3دانشهگاهی  اعتبارسهنجی  و ارزيابی برای ملی کمیسیون ،سعودی عربستان در

 نهويس پهیش  نسهخه  کمیسهیون  ايهن  .اسهت  عهالی  آمهوزش  هایبرنامه کیفیت تضمین
 نمهوده  تهیهه  را دور راه از آمهوزش  و الكترونیكهی  يهادگیری  ههای برنامه استانداردهای

 آموزشهی  ههای کهالس  اسهتانداردهای  ۀمشهاب  ،شهده  ارائهه  استانداردهای اگرچه ،است
 اسهتاندارد  يازده عربستان در .(2013 ،الكارنی و عثمانی )عبدالوحید .باشدمی حضوری

                                                                                                                                      

1. The African Council for Distance Education (ACDE) 
2. Quality Assurance and Accreditation Agency (QAAA) 
3. National Commission for Academic Accreditation and Assessment(NCAAA) 
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 .سهت ا شهده  تعیهین  دور راه از آمهوزش  هایبرنامه بارسنجیاعت و کیفیت تضمین برای
 از: عبارتند استانداردها اين
 ؛اهداف و موريتأم-
 ؛مديريت و نمودن اداره-
 ؛کیفیت تضمین فرايندهای مديريت-
 ؛يادگیری و ياددهی-
 ؛پشتیبانی خدمات خصوص در دانشجويان مديريت-
 ؛يادگیری منابع-
 ؛تجهیزات و تسهیالت-
 ؛مالی ريزیبرنامه و مديريت-
 ی؛علمتأهی اعضای و کارکنان استخدام فرايندهای-

 ؛پژوهش-
  .(2009 ،ّمالمسل) جامعه با نهادی روابط-

 دور راه از آمهوزش  و الكترونیكهی  يهادگیری  ملهی  مرکهز  اگرچه است ذکر به الزم
 امها  ،دارد مشهارکت  يهادگیری  نهوع  ايهن  ههای زمینهه  توسهعه  و تسهیل در فعال طورهب

 ارائهه  دور راه از آمهوزش  ههای برنامهه  کیفیهت  تضهمین  بهرای  را اینامهآيین گونههیچ
 ،دانشگاهی اعتبارسنجی و ارزيابی ملی کمیسیون توسط اعتبارسنجی منظور به .کندنمی
 يهادگیری  ملهی  مرکهز  ههای دستورالعمل بايستمی شده ارائه دور راه از آموزش برنامه

 عهالی  آمهوزش  شهورای  توسط سپس و نمايد اجرا را ورد راه از آموزش و الكترونیكی
   .(2013 ،الكارنی و عثمانی )عبدالوحید گردد يیدأت

 اردن -2-4-4
 اردن دور راه از آمهوزش  مرکهز  تأسیس با دور راه از آموزش در اردن کشور تجربه

 دو و انگلیسهی  دانشهگاه  چههار  برنامهه  17 حاضهر  حال در .شد آغاز 2001 جوالی در
 شهورای  )1عالی آموزش شورای را هابرنامه اين ۀهم و گرددمی رائها امريكايی دانشگاه
 عبهارت  اردن در .کنهد یمه  اعتبارسهنجی  و اسهت  شهده  شهناخته  رسمیت به انگلیسی(

 بهه  «اعتبارسهنجی » عبهارت  و عهالی  آمهوزش  سسهه ؤم  فعالیهت  اجازه به "مجوزدهی"
 اعتبارسهنجی  از قبل مجوزدهی معموالً .کندمی اشاره آن آموزشی هایبرنامه و سسهؤم

 راه از آمهوزش  اعتبارسنجی برای مشخصی معیار هیچ حاضر حال در .گیردمی صورت
                                                                                                                                      
1. Higher Education Council 
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 را اعتبارسهنجی  فراينهد  بايستمی دور راه از آموزش دهندگانارائه و ندارد وجود دور
 ،1وودفیلهد  و هارست میدل( دنماين دنبال دانشگاه پرديس در مستقر دهندگانارائه مانند
2004).   
 

 اقيانوسيه -آسيا-4-5
 استراليا-4-5-1
 کیفیهت  تضهمین  کهه  اسهت  غیرانتفهاعی  ملهی  نههاد  2اسهترالیا  هایدانشگاه کیفیت نظام

 يهادگیری  اسهترالیايی  انجمهن  همچنهین  .دههد مهی  قهرار  بررسی مورد را عالی آموزش
 يها  متعههد  ایهدانشگاه برای استرالیايی یسازمان 3باز و دور راه از آموزش ،الكترونیكی

 .باشهد مهی  بهاز  و دور راه از ،پهیير انعطهاف  و الكترونیكهی  يادگیری زمینه در مندهعالق
 ممیهزی  انجهام  برای را هادانشگاه و است کیفیت مديريت ابزار بر مبتنی میکور انجمن
   .سازدمی قادر خود معیارهای براساس دور راه از هایدوره

 آمههوزش کیفیههت تضههمین و مسههتمر بهود به بههرای را زيههر معیارهههای انجمههن ايهن 
 است: نموده تنظیم و تهیه دور راه از و الكترونیكی

 ؛يادگیری تدريس/ وریافن از حمايت برای سسهؤم هایقانون و هامشیخط -
 ؛آموزش و يادگیری برای وریافن ادغام ،کیفیت بهبود و ريزیبرنامه -
 ؛آموزش و یریيادگ از حمايت برای اطالعات وریافن هایزيرساخت -
 ؛ارتباطات و اطالعات فناوری آموزشی افزارنرم -
 ؛آموزش و يادگیری برای وریافن از ثرؤم استفاده برای کارکنان ایحرفه توسعه -
 ؛آموزش و يادگیری برای وریافن از استفاده برای ازکارکنان پشتیبانی -
 ؛یيادگیر برای وریافن از ثرؤم استفاده برای دانشجويان آموزش -
 ،4پهارتنرز  تهی  )تی يادگیری برای وریافن از استفاده برای دانشجويان از پشتیبانی -
2013).   
 

 هند-2-5-4
                                                                                                                                      
1. Middlehurst & Woodfield  
2. Australian Universities Quality Agency )AUQA(  
3. Australasian Council on Open, Distance and e-Learning (ACODE) 

4. ttpartners.  
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 به ملی نهاد باالترين عنوان به 1دور راه از آموزش شورای 1992 سال در هند، در
 تضمین برای هايیطر  اجرای و ريزیبرنامه و دور راه از آموزش شبكه ارتقا منظور
 هب 2دهن اعتبارسنجی و ارزيابی ملی شورای نزدي  همكاری با آموزش نوع ينا کیفیت
 راه از آموزش ارزيابی و اعتبارسنجی تأهی ،شورا اين در .(2001 ،3)خان آمد وجود
 برای ساله پنج زمانی فواصل در دور راه از آموزش اتسسؤم ارزيابی برای دور

 استانداردهای و ضوابط مجموعه آن هایبرنامه يا سسهؤم آيا کهامر اين بررسی
 اصلی هایزمینه .است شده ايجاد ،کندمی برآورده را شورا اين توسط مقررشده
 ،علمیتأهی ،آموزشی-خود مطالب ،درسی ۀبرنام از: عبارتند آموزش نوع اين ارزيابی
 ،زيربنايی تحصیلی مراکز ،ایمنطقه تحصیلی مراکز ،مطالب ارائه الگوهای ،ارزشیابی
 منابع ،اداری کارکنان ،زمین ،ساختمان ساختار ،ایمنطقه تحصیلی مراکز در نانکارک
  .(2005 ،4نگا)ج تخصصی فنی/ ای/حرفه هایبرنامه و مالی
 از شهیوه  به شده ارائه هایبرنامه ۀهم ،دور راه از آموزش شورای اعتبارسنجی ۀدامن
 کلهی  طهور هبه  .دههد مهی  پوشهش  را یدکتر سطح  تا نامهگواهی سطح از اعم ،دور راه

 اعتبارسههنجی زمینههۀ دو شههامل توانههدمههی دور راه از آمههوزش شههورای اعتبارسههنجی
 و ارزيهابی  اسهاس  عنهوان  بهه  زيهر  معیهار  شهش  .باشد برنامه اعتبارسنجی و ایسسهؤم

 شوند:می گرفته نظر در دور راه از آموزش سساتؤم اعتبارسنجی
 ؛انسانی منابع هایقابلیت و هازيرساخت-

 ؛آموزش منابع و دانشگاهی هایبرنامه-

 ؛يادگیرنده پشتیبانی خدمات-

 ؛مشاوره و پژوهش-

 ؛رهبری و حكومت-

 .ابتكاری هایفعالیت-
 ،دور راه از آمهوزش  شهورای  ،ارزيهابی  شهرايط  دارای ۀسسه ؤم ههر  ارزيهابی  برای
 ممهه  ۀنتیجه  .کنهد مهی  اجهرا  را بهازبینی  و خودارزيهابی  شامل ،ایمرحله شش یفرايند
 کهه  سساتیؤم است ذکر به الزم .است سسهؤم نهايی بندیرتبه ؛اعتبارسنجی و ارزيابی

                                                                                                                                      
1. The Distance Education Council)DEC( 
2. National Assessment and Accreditation Council (NAAC) 

3 khan 

4. Jung 
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 اعتبارسهنجی  بهرای  اسهت  ممكهن  گیارنهد می سر پشت را اعتبارسنجی ساله پنج ةدور
   .(2013 و 2009 ،دور راه از آموزش )شورای شوند داوطلب مجدد
 ايران-3-5-4
 بیان تاريخچه بخش در که ايران در دور راه از عالی آموزش گسترش به توجه با
  بنابر که است گرفته صورت نظام نوع اين اعتبارسنجی حوزه در هايیفعالیت ،گرديد
 سازمان عالی آموزش کیفیت تضمین و اعتبارسنجی ،ارزشیابی تحقیقات مرکز گزارش
 در 1393 تا 1383 سال از درونی ارزيابی وضعیت گزارش ،کشور آموزش سنجش
 .است گرديده بیان خالصه طوربه (10) ةشمار جدول در نور امپی دانشگاه

   
 

 
 تفكی  به دانشگاه آموزشی هایگروه کل تعداد (3) جدول

 رديف
 هايگروه

 عمده
 تحصيلي

 آموزشي هايگروه دانشكده
 هايگروه

 آموزشي

 هايهگرو
 مجري
 ارزيابي
 دروني

 گزارش
 نهايي

 گزارش
 نهايي
 تاييد
 شده

1 
 هایگروه
 معلو
 انسانی

 مديريت،
 و اقتصاد

 حسابداری

 اقتصاد مديريت، حسابداری،

27 10 7 3 

 علوم
 اجتماعی

 سیاسی، علوم اجتماعی، علوم جلرافیا، 
 اجتماعی ارتباطات تاريخ،

 و تربیتی علوم
 روانشناسی

 و مشاوره روانشناسی، تربیتی، علوم
 آموزش بدنی، تربیت کتابداری، راهنمايی،

 نف و حرفه
 و ادبیات
 زبانهای
 خارجی

 ادبیات و زبان ،فارسی ادبیات و زبان
 آموزش انگلیسی، زبان مترجمی انگلیسی،
 عربی ادبیات و زبان انگلیسی، زبان

 و الهیات
 اسالمی علوم

 و اديان اسالمی، کالم و فلسفه حقوق،
 اسالمی، تمدن فرهنگ و و تاريخ عرفان،
 حقوق مبانی و فقه حديث، و قرآن علوم
 معلم تربیت عربی، دينی آموزش اسالمی،

 کريم قرآن

2 
 هایگروه
 پايه علوم

 پايه علوم

 - شناسی زمین - شیمی - آمار - رياضی
 کامپیوتر، علوم ،فیزي  – شناسی زيست

 تجربی علوم آموزش

8 5 2 2 
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 رديف
 هايگروه

 عمده
 تحصيلي

 آموزشي هايگروه دانشكده
 هايگروه

 آموزشي

 هايهگرو
 مجري
 ارزيابي
 دروني

 گزارش
 نهايي

 گزارش
 نهايي
 تاييد
 شده

3 
 هایگروه
 و فنی

 مهندسی

 و فنی
 مهندسی

 هندسیم پزشكی، مهندسی برق، مهندسی
 آهن، راه مهندسی عمران، مهندسی پلیمر،
 مهندسی کامپیوتر، مهندسی نفت، مهندسی
 رباتی ، مهندسی شیمی، مهندسی متالوژی،
 ،صنايع مهندسی ،اطالعات فناوری مهندسی
 مهندسی ،روژهپ مهندسی خودرو، مهندسی

 اجرايی

15    

4 
 هایگروه
 علوم
 کشاورزی

 علوم
 شاورزیک

 مهندسی ،شاورزیک و اقتصاد مهندسی
 مهندسی ،کشاورزی علوم مهندسی شیالت،
 مهندسی غیايی، صنايع و علوم کشاورزی
 علوم مهندسی کشاورزی، آموزش ترويج
 کشاورزی، ماشینهای مهندسی دامی،
 مهندسی روستاها، آبادانی مديريت مهندسی
 تولیدات مهندسی زيست، محیط طبیعی منابع

 دامی

10    

 هایگروه 5
 هنر

 و هنر
 معماری

 طراحی دستی، صنايع تصويری، ارتباط
 و کتابت فرش، عكاسی، لباس، و پارچه

 هنرهای اسالمی، هنر نقاشی، نگارگری،
 مهندسی معماری، مهندسی صناعی،

 تاريخی بناهای مرمت شهرسازی،

12 1   

 5 9 16 43  7 جمع 6

 
 پژوهش هاييافته -5

 و انسانی منابع دربرگیرنده و هارويه و هامشیخط از بیش چیزی کیفیت تضمین نظام
 .اندداشته مشارکت هارويه و هامشی خط اجرای در که است برنامه( و )ساختار مادی
 و باشد داشته قرار خود معمول درجای منابع اين بايد اصول اجرای منظور به

 پیامدهايی دارای کیفیت تضمین هایرويه به مربوط معیارهای و هادستورالعمل
 آموزشی جوايز و عالی آموزش شورای) باشند آنها اجرای چگونگی خصوصدر

  .(2011 ،1ايرلند

                                                                                                                                      

1. Higher education and Training Awarding Council Ireland  
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 توسعه بر عالوه دور راه از آموزش در که است الزم ،کیفیت اهمیت به توجه با
 عدبُ ،عالی آموزش متقاضیان دسترسی افزايش و هاهزينه کاهش جهت در آن کمی
 تأمین لزوم و دور راه از آموزش هایامهبرن اجرای توجیه منظور به نیز آن کیفی
 و پويايی شاهد وسیله بدين تا گیرد قرار توجه مورد موردنظر استانداردهای و الزامات
 ساختار اينكه به توجه با .باشیم کشور در دور راه از عالی آموزش مراکز بیشتر اعتالی
 از .شود عمل آن اساس بر و تبیین عملی و علمی یارچوبهچ قالب در دباي ارزشیابی
 کشورهای دور راه از عالی آموزش ارزشیابی نظام از حاصل هایيافته براساس رو اين
 سطو  ،روش و فرايند ،اهداف ،متولی نهاد شامل ،ارزشیابی ساختار ،بررسی مورد

 و اعتبارسنجی نظام هایلفهؤم عنوان به ،مالكیت نوع و ارزيابی هایلفهؤم ،ارزشیابی
 در معتبر اسناد تحلیل از حاصل نتايج اساس بر .است گرديده تخراجاس کیفیت تضمین
 بررسی مورد کشورهای نظام ساختار ،پژوهش سوال به پاسخ در پژوهش مورد حوزه
 .شودمی ارائه ادامه در کشور و قاره هر تفكی  به

 و امريكا در دور راه از عالي آموزش در كيفيت ارزشيابي نظام ساختار (4) جدول
 شمالي ايامريك
 امريكا متحده اياالت

 ملی سطح در عالی آموزش اعتبارسنجی شورای -
  1دور راه از آموزش و يادگیری مؤسسه-
  آمريكا دور راه از آموزش کنسرسیوم-

 نهاد
 متولي

 ساختار
 نظام

 ارزشيابي
 در

 آموزش
 از عالي

 دور راه

 اهداف دانشجويان يادگیری و بهبود برای هايیفرصت شناسايی

 و فرايند  بیرونی( همگنان)ارزيابی بازديد-ب درونی، ارزيابی-الف
 روش

 مؤسسه
 سطوح

 ارزشيابي
 و اعتبارسنجی سند 2002 سال در ملی سطح در عالی آموزش اعتبارسنجی شورای
 کلیدی زمینه هفت سند است. کرده منتشر را دور راه از آموزش در کیفیت تضمین
 است: نموده شناسايی دور راه از آموزش در را زير
  مؤسسه. مأموريت ه
  مؤسسه. سازمانی ساختار ه
  سسه.ؤم منابع ه
  ريزی.برنامه و ساختار ه
  استادان. حمايت ه

 هايمؤلفه
 ارزيابي

                                                                                                                                      

1. Distance Education and Training Council (DETC) 
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  دانشجويان. حمايت ه
  دانشجويان. يادگیری هایخروجی ه

 باشد:می صورت اين به دور راه از آموزش در برده کار به معیارهای
 معیار 14 يكايی،آمر معلمان فدراسیون ه
 اعتبارسنجی سازمان نَه در زنی،مح  زمینه هفتاد عالی آموزش اعتبارسنجی مؤسسه ه
  زمینه. پنج در ای،منطقه اعتبارسنجی هایکمیسیون مؤسسه ه
  اينترنت. پايه بر دور راه از يادگیری کیفیت گیریاندازه عیارم 24 آموزش، ملی انجمن ه
 عملیات در ملی هایزنیمح  پیشنهاد پنج شجو:دان اشتلال در ملی بررسی ه

 مؤثر آموزشی
 :اينديانا پرورش و آموزش (IPSE) ايالت برای مشارکت گروه کار هایلفهؤم

 دانشجويی، هایخروجی ارزيابی دوره، ارزشیابی علمی، تأهی توسعه برنامه، طراحی
 تابخانه،ک منابع دانشجويی، پشتیبانی خدمات تحويل، هایروش مالكیت، انتشار، حق

 علمی، تأهی کار حجم فنی، پشتیبانی آموزش، و علمی تأهی توسعه برای پشتیبانی
 ایمنطقه اعتبارسنجی و دولت تصويب پاداش، جبران،

 مالكيت دولت حمايت با خصوصی

 مديريتي ساختار ملی يا ایمنطقه سطح در

 آتاباسكا( دانشگاه كانادا)

 متولي نهاد 1آلبرتا پرديس کیفیت ارزيابی شورای

 نظام ساختار
 در ارزشيابي

 آموزش
 راه از عالي

 دور

 توسعه و مديريت و پیشرفته ای حرفه آموزش مداوم، آموزش رسمی، آموزش
 کارکنان

 اهداف

 ارزيابی درونی، نظارت/ارزيابی يكبار(، سال شش اعتبارسنجی)هر
 همگنان( بیرونی)بازبینی

 و فرايند
 روش

 برنامه بازبینی
 سطوح

 ارزشيابي
 به يادگیری هایمهارت آمده، دست به دانش و ها)مهارت هاخروجی و نتايج
 گیاری(سرمايه بازگشت شده، اعطا اعتبارنامه و اعتبارات آمده، دست
 يادگیری مديريت و توزيع دانشجويان، عملكردها)مديريت و فرايندها-

 ( ارتباطات فاده،است مورد مناسب هایفنآوری
 درسی، برنامه محتوای شده، گرفته نظر در يادگیری منابع)نتايج هاوورودی-
 يادگیری هایوریافن محصول/خدمت، اطالعات يادگیری،/ تدريس مواد

 بسته آموزشی، کامل بسته يادگیری، منابع کارکنان، صدا، فنی طراحی مناسب،
 تبلیلات پیيرش بودجه، و امهبرن طر  معمول، ارزيابی و بررسی جامع، دوره
 اطالعات و

 هايمؤلفه
 ارزيابي

 متولي دولتی

                                                                                                                                      

1. Campus Alberta Quality Assessment Council (CAQAC) 
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 گوئلف( دانشگاه كانادا)

 متولي نهاد انتاريو تكمیلی تحصیالت شورای

 نظام ساختار
 در ارزشيابي

 آموزش
 راه از عالي

 دور

 کیفیهت،  تشهخیص  و تشهويق  موجود، هایبرنامه ضعف و قوت نقاط شناسايی
 شهده،  بینهی پیش يا و موجود مشكالت برای ممكن هایحلاهر کردن مشخص
 مهنظم  و دقیهق  بررسهی  و هها برنامهه  شهناختن  رسمیت به سازنده، تلییر ترويج
  شده. انجام هایبرنامه

 اهداف

 ؛ دور راه از آموزش هایدوره بودن محور يادگیرنده-
 میان تموضوعا و ها زمینه در تحصیلی بورس سطح باالترين کردن منعكس -

 ای؛ رشته
 شده؛ ارائه و استفاده مورد منابع و مواد موجود، محتوای به دسترسی -
 ايهن  در بلندمهدت  و مدت میان مدت، کوتاه اهداف مطلوب رساندن ظهور به-

 زمینه؛
 ؛ آموزشی يادگیری نتايج دارای -
 )طر  يادگیری هایفعالیت از مداوم و منطقی و روشن یساختار دارای -

 ؛يادگیری(
 بررسی؛ مختلف اشكال ترويج و رايج پژوهشی هایيافته انتشار -
 فراگیران؛ کشیدن چالش به نیز و بینانهواقع انتظارات تنظیم -
 ؛ مشكالت حل لزوم، صورت در و انديشه استقالل فعال، يادگیری ارتقا -
 يادگیری؛ تدريس/ هایراهبرد و آموزشی ۀفلسف از واضح تعريف ارائۀ -
 حرکتی(؛ شنوايی، )بینايی، يادگیری هایسب  انواع کردن سازگار-
 اينترنت ،CD-ROM ويدئو، ،چاپ) مناسب آموزشی منابع انواع از استفاده -
 غیره(؛ و
 ؛ گوئلف دانشگاه دانشجويی منابع مرکز و مشاوره کتابخانه، با ارتباط -
 رنده؛يادگی -يادگیرنده و يادگیرنده و استاد ارتباطات و تعامل ترويج -
 درس؛ يادگیری چارچوب با مناسب فناوری ادغام -
 يادگیرنده؛ پیشرفت مورد در دارمعنی و مكرر بازخورد ارائه امكان-
 اهداف تحقق در موفقیت سنجش و مناسب ارزيابی هایروش نمودن فراهم -
  دوره: نتايج و
 المللی:بین مخاطبان برای بودن مناسب -

 هايمؤلفه
 ارزيابي

 بودجه تامين انتاريو ايالت

 
 اروپا قاره در دور راه از عالي آموزش در كيفيت ارزشيابي نظام ساختار (5) جدول

 انگلستان
 1997تاسیس کیفیت تضمین نهاد
 1 مشترك اطالعاتی هاینظام کمیته-

 ساختار 

                                                                                                                                      

1. Joint Information Systems Committee (Jisc) 

https://www.google.com/url?q=http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/bce/extendingaccessmanagementreport.pdf&sa=U&ei=Ba8hU5qmJ4qUtQazzYGgDg&ved=0CCYQFjAC&usg=AFQjCNHhPgJvQaHyvPyPOFReDoUvQQwnEw
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  1عالیآموزش آکادمی-
 2دور راه از و باز آموزش کیفیت شورای-
 ارائه سساتؤم از مختلفی انواع برای را یاعتبارسنج مختلف نهادهای چنینهم
  مانند: دهند،می

  دولتی عالی آموزش سساتؤم و هادانشگاه •
 خصوصی بخش هایدانشكده •
 دور راه از آموزش هایدانشكده •
  ایحرفه هایانجمن و سساتؤم •

 از: عبارتند انگلستان در خصوصی دربخش دولت يیدأت مورد اعتبارسنجی نهادهای
 3بريتانیا اعتبارسنجی رایشو •
 المللیبین هایدانشكده برای اعتبارسنجی خدمات •
 انگلیسی( زبان هایدوره )برای بريتانیا شورای •

 
 
 
 

 متولي نهاد

 نظام
 ارزشيابي

 آموزش در
 راه از عالي

 دور

 يا خدمات از نوع سه بر باز دانشگاه تمرکز کیفیت، درونی ارزشیابی فرآيند در
  باشد.می )نتايج( یداتتول
 شنیداری و بصری مواد الكترونیكی، هایکتاب شده، چاپ هایمتن يادگیری: مواد ه
  ای(.رسانه چند يادگیری )مواد دی وی دی ،رم و دی سی و

 عملی، آزمايشگاه مجازی، کتابخانه در ديجیتال منابع يادگیری: هایسرويس
 هایتوصیه برای تلفن مرکز خطی(، وندر عملیات )برای کمكی میز شللی، هدايتگر
  عمومی.
 )درون الين آن تدريس دوره، مواد برای چهره به چهره تدريس دانشجو: حمايت
 پیام )ايمیل( يا تلفن طريق از جزء به جزء حمايت تكالیف، برای بازخورد خطی(،
  اينترنتی.
 را هستند مهم ردو راه از يادگیری کیفیت برای که جنبه چهار چنینهم ،باز دانشگاه
  است. کرده معین
 نتايج با مقايسه در هارسانه نتايج ه موثر، يادگیری هایروش ه علمی، محتوای ه

  افزارینرم کارهای و زمان و ارائه نظر از خدمات کیفیت- ،تجاری

 و ايندفر
 روش

 معيار یهمكار ارائه .6 ،دهندگان ارائه .5 ،فروش .4 ،پشتیبانی .3 ،منابع .2 ،نتايج .1
 ارزيابي

 متولي خصوصی

 سوئد
 قبیل اين فعالیت بر رسیدگی و نظارت برای اينترنتی هایدانشگاه ملی نهاد-

 هادانشگاه
 ( NSHa) سوئد دانشگاهی شبكه نهاد -

 متولي نهاد
 ساختار
 نظام

                                                                                                                                      

1. The Higher Education Academy (HEA) 
2. Open and Distance Learning Quality Council(ODLQC) 

3. British Association for accerditation 
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  دسترسی-
 مشارکت افزايش-

 اعتبار-

 آموزش بهبود-

 اهداف

 ارزشيابي
 آموزش در

 راه از عالي
 دور

 ارزشیابی شود.می شامل را ارزيابی ترکیب از نوع پنج سوئد کیفیت تضمین نظام-
 درجه از آگاهی برای مدرك عنوان ارزيابی و تحصیل هایدوره و هابرنامه از

 دو اين در هستند ارزيابی از ایپايه کیفیت ضوابط و کیفیت هایجنبه" تحصیل.
 پايه يكسانی هایجنبه و ضوابط ملی آژانس عملكرد قاعده اين شده همگام ترکیب
 رسیدگی در کیفیت ارزيابی ديگر ترکیب ."باشدمی هانمونه اين در ارزيابی يكسان
  شود.می يافت عالی آموزش سیستم در کیفیت تضمین سیستم از
 شود:می تقسیم شر  بدين فرايندها کیفیت-

 نیازها پیش الف(
 دسترسی -
 مشارکت افزايش -
 اعتبار و هادوره مدرك -
 اطالعات فناوری طريق از يادگیری صالحیت -
 آموزان( دانش )ارائه برونداد -
  فنی حمايت -
 کتابخانه وظايف -
  مطالعه راهنمای -
 اجرا ب(
 آموزشی / تعلیمی مدل -
 ارزيابی از هایفرم -
 ارزشیابی و نتايج -

 و فرايند
 روش

 ارتباطات و اطالعات فناوری-
 هانقشه و ساختار-

   معلم هایمهارت-
 آموزاندانش نیازهای با هماهنگی-

 )سازمان( بنا زير و تشكیالت-

 هاي مؤلفه
 ارزيابي

 متولي دولتی

 مجارستان

 ساختار متولي نهاد اعتبارسنجی ملی کمیته
 نظام

 ارزشيابي
 آموزش در

 راه از عالي
 دور

 فاهدا دور راه از يادگیری هایدوره کیفیت ارزيابی

 هابرنامه ارزيابی ها،دوره ارزيابی
 سطوح

 ارزشيابي
 دهیسازمان آموزشی، اهداف به دستیابی دور، راه از آموزش شكل و چارچوب
 دور راه از آموزش برنامه دهیسازمان و آموزشی مطالب دور، راه از آموزش فرايند

 هاي مؤلفه
 ارزيابي
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 متولي دولتی

 
 جنوبي آفريقاي دور راه از عالي آموزش در كيفيت شيابيارز نظام ساختار (6) جدول

  جنوبي آفريقاي

 اعتبارسنجی و کیفیت تضمین نهاد و دور راه از آموزش آفريقايی شورای
 نهاد

 متولي

 ساختار
 نظام

 ارزشيابي
 در

 آموزش
 از عالي

 دور اره

 اردهااستاند و معیارها ازجمله آفريقايی کیفیت ضمینت چهارچوب توسعه و ترويج-
 دور راه از و باز آموزش کیفیت تضمین سمت به سساتؤم هدايت برای
 مشاوره و ممیزی نظارت، فرآيندهای و ایسسهؤم کیفیت هایمكانیسم بهبود -

 هابرنامه
 مربوط المللی بین و ملی نهادهای با همكاری روابط ايجاد-

 اهداف

 بیرونی: و درونی ارزيابی
 ارزيابی برای ديگر هایدانشگاه متخصصان به دانشگاه اطالعات و ها داده ارسال-
 کمیته عالی/ آموزش شورای نماينده و دولتی ناظر نهاد ي  از دانشگاه دعوت -

  ناظر عنوان به عالی آموزش کیفیت
 عالی آموزش کیفیت کمیته / عالی آموزش شورای گزارش گیاشتن اشتراك به -
  دانشگاه با
 کمیته توسط دانشگاه اعتبارسنجی-

 و فرايند
 روش

 ایسسهؤم ممیزی ها،برنامه اعتبارسنجی
 سطوح

 ارزشيابي
 .3 رهبری، و مديريت سازمانی، فرهنگ .2 ريزی،برنامه و ماموريت انداز،چشم .1

 بازبینی، و توسعه و برنامه طراحی .5 انسانی، منابع و کارکنان توسعه .4 فراگیران،
 پیشرفت، و يادگیرنده از حمايت .8 دوره، وسعهت و طراحی .7 برنامه، مديريت .6
 و مشاوره .11 آموزشی، منابع و هازيرساخت .10 يادگیرنده، ارزشیابی و سنجش .9

 مشارکت و همكاری .12 معیار(، تعیین-شبكه )دامنه، پژوهشی خدمات گسترش

 هايمؤلفه
 ارزيابي

 
 در دور راه از عالی آموزش در کیفیت ارزشیابی نظام ساختار (7) شماره جدول

 عربی کشور دو
 سعودي عربستان

 متولي نهاد  دانشگاهی ارزشیابی و اعتبارسنجی ملی کمیسیون
 نظام ساختار

 در ارزشيابي
 آموزش

 راه از عالي
 دور

 بیرونی ارزيابی و خودارزيابی
 و فرايند
 روش

 برنامه
 مؤسسه 

 سطوح
 ارزشيابي

 هامسئوليت دور راه از آموزش معیارهای برطبق عرب آزاد هایدانشگاه ارزيابی و بررسی-
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 میکور کمیسیون
 دور راه از آموزش هایبرنامه اعتبارسنجی و کیفیت تضمین-

 مديريت - مديريت، و کردن اداره سازماندهی،- اهداف، و ماموريت-
 خدمات خصوص در دانشجويان مديريت - کیفیت، تضمین فرايندهای
 - تجهیزات، و تسهیالت - يادگیری، منابع- دگیری،يا و ياددهی - پشتیبانی،
-هیات اعضای و کارکنان استخدام فرايندهای - مالی، ريزیبرنامه و مديريت

 ذکرشده استاندارد 11 بر عالوه جامعه. با سازمانی روابط- پژوهش،- علمی،
  دارد. وجود کالسی آموزش همانند دور راه از آموزش برای نیز معیار 58

 ايهمؤلفه
 ارزيابي

 متولي دولتی

 اردن

  است. انگلیسی شورای ي  که عالی آموزش شورای-
 1کیفیت تضمین کمیته-

 متولي نهاد

 نظام ساختار
 در ارزشيابي
 آموزش

 راه از عالي
 دور

  عالی آموزش سسهؤم فعالیت برای مجوزدهی
 آن آموزشی های برنامه و سسهمؤ اعتبارسنجی-

 و فرايند
 روش

 برنامه
 مؤسسه

 سطوح
 ارزشيابي

 فرايند انجام و دور راه از آموزش اعتبارسنجی برای مشخص معیار نبود -
  هادانشگاه در مستقر آموزش دهندگانارائه معیارهای براساس اعتبارسنجی

 هايمؤلفه
 ارزيابي

 
-آسيا در دور راه از عالي آموزش در كيفيت ارزشيابي نظام ساختار (8) جدول

 اقيانوسيه
 استراليا

 سترالیايیا هایدانشگاه کیفیت نظام  
 باز و دور راه از آموزش الكترونیكی، يادگیری استرالیايی انجمن  

 متولي نهاد

 ساختار
 نظام

 ارزشيابي
 در

 آموزش
 از عالي

 دور راه

 خودارزيابی -

 ممیری -

 و فرايند
 روش

 يادگیری س/تدري وریافن از حمايت برای سسهؤم هاینونقا و هامشی خط -
 آموزش و يادگیری برای وریافن ادغام کیفیت، بهبود و ريزیهبرنام -
  آموزش و يادگیری از حمايت برای اطالعات وریافن هایزيرساخت -
 ارتباطات و اطالعات فناوری آموزشی افزارنرم -
 و يهادگیری  بهرای  وریافنه  از مهوثر  اسهتفاده  بهرای  کارکنهان  ایحرفهه  توسعه -

 آموزش
 آموزش و يادگیری برای وریافن از استفاده برای کارکنان از تیبانیپش -
 يادگیری برای وریافن از موثر استفاده برای دانشجويان آموزش -

 معيار
 ارزيابي

                                                                                                                                      

1. QAC 
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 استراليا
 يادگیری برای وریافن از استفاده برای دانشجويان از پشتیبانی -

 متولي دولتی

 هند

 از آموزش سساتؤم يكبار سال پنج هر شورا اين دور. راه از آموزش شورای-
  نمايد.می اعتبارسنجی را دور راه

 متولي نهاد

 ساختار
 نظام

 ارزشيابي
 در

 آموزش
 از عالي

 دور راه

 و خودارزيابی شامل ای،مرحله شش یفرايند دور، راه از آموزش شورای
 نامه و درخواست ارسال-الف از: عبارتند مرحله شش کند.می اجرا را بازبینی
 -د ارزيابی،-خود کارپوشه ارسال و تهیه -ج ارزيابی، برای آمادگی-ب کتبی،
  گیاری. نمره-ز ارزيابی، نتايج -ه همگنان، تیم بازديد

 و فرايند
 روش

 برنامه
 مؤسسه

 سطوح
 ارزشيابي

  دور راه از آموزش سساتمؤ همه اطالعات پايگاه ايجاد-
 دور راه از آموزش سسهؤم و برنامه اعتبار تايید-
 دور راه از آموزش مندی بهره کیفیت از اطمینان-

 هامسئوليت

 انسانی منابع هایقابلیت و هازيرساخت-

 آموزش ومنابع دانشگاهی هایبرنامه-

 يادگیرنده پشتیبانی خدمات-

 مشاوره و پژوهش-

 رهبری و حكومت-

 ابتكاری هایفعالیت-

 هاي مؤلفه
 ارزيابي

 ايران

 سازمان عالی آموزش کیفیت تضمین و اعتبارسنجی ی،ارزشیاب تحقیقات مرکز
 کشور آموزش سنجش

  وفناوری تحقیقات علوم، وزارت ارزيابی و نظارت مرکز-
 آذربايجان مدنی شهید و تهران دانشگاه کیفیت ارزيابی مرکز-
 عالی( آموزش سساتدانشگاهی)مؤ ارزيابی و نظارت فاترد-

 متولي نهاد

 ساختار
 نظام

 ارزشيابي
 در
 موزشآ

 از عالي
 دور راه

 و فرايند اعتبارسنجی
 روش

 سسهمؤ-
 برنامه و گروه-

 سطوح
 ارزشيابي

 هامسئوليت ممیزی و ارزيابی نظارت،

  اهداف و هارسالت
  مديريت و سازمانی ساختار
  علمی هیات

  دانشجويان
  يادگیری و تدريس فرآيند

 هايمؤلفه
 ارزيابي
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 استراليا
  درسی برنامه و آموزشی هایدوره
  آموختگان دانش
  پژوهش و آموزشی تجهیزات و امكانات
  پژوهش

 
 عربستان ،هند ،استرالیا ،کانادا ،)امريكا بررسی مورد کشورهای تجربیات به توجه با
 جهدول  طورکهه  همهان  انگلسهتان(  و سوئد ،مجارستان ،جنوبی افريقای ،اردن ،سعودی
 کیفیهت  تضهمین  که گرفت نتیجه نینچ توانمی دهدمی نشان (9) ةشمار و (8) ةشمار
 اعتبارسهنجی  صهورت  هبه  بیشهتر  مطالعهه  مهورد  یکشهورها  در دور راه از آموزش در
 البتهه  .باشهد مهی  (درصهد  64) ایسسهؤم و (درصد 73) برنامه سطو  در (درصد100)

 در آمهوزش  نهوع  ايهن  کیفیهت تضهمین  و ارزشهیابی  منظهور  به نیز (درصد 36) ممیزی
 ارزشهیابی  نهادهای .شودمی انجام اردن و جنوبی آفريقای جمله زا کشورها از تعدادی

 صهورت  هب انگلستان و امريكا نظیر کشورهايی در دور راه از آموزش کیفیت تضمین و
 انگلسهتان  و مجارسهتان  ،سهوئد  ،کانهادا  در و شهوند مهی  اداره (درصهد  18) خصوصی
 اسهتفاده  مهورد  رههای معیا همچنهین  .باشهد مهی  (درصد 82) دولتی نهادها اين مالكیت
 چشهم  -1 از: عبارتنهد  میکور کشورهای کیفیت تضمین و اعتبارسنجی نهادهای توسط
 فرهنهگ  -3 ،مهالی  ريهزی برنامه و مديريت ،سازماندهی -2 ،اهداف و ماموريت ،انداز

 -7 ،جامعهه  بها  سهازمانی  روابهط  -6 ،پهژوهش  -5 ،يهادگیری  و يهاددهی  -4 ،سازمانی
 منهابع  و تجهیهزات  و تسههیالت ، هها سهاخت  ان منهابع  و انکارکنه  توسعه-8 ،فراگیران
 در معیارهها  کلی طور. بهارتباطات و اطالعات فناوری آموزشی افزاررمن -12، آموزشی
 اند:شده بندیدسته زير شر  به بخش سه
 بهه  يهادگیری  ههای مهارت، آمده دست به دانش و ها)مهارت هاخروجی و نتايج -
 گیاری(سرمايه بازگشت، شده اعطا عتبارنامها و اعتبارات، آمده دست
 يههادگیری مههديريت و توزيههع، دانشههجويان )مههديريت عملكردههها و فراينههدها -
 ( ارتباطات، استفاده مورد مناسب هایوریافن

، درسهی  برنامهه  محتهوای ، شهده  گرفته نظر در يادگیری )نتايج منابع و هاورودی -
، مناسهب  يهادگیری  ههای وریافنه ، متمحصهول/خد  اطالعات، يادگیری تدريس/ مواد

، جهامع  دوره بسهته ، آموزشهی  کامهل  بسهته ، يادگیری منابع، کارکنان، صدا فنی طراحی
 و برنامهه  طراحهی  -9 ،سهانی  پیيرش، بودجه و برنامه طر ، معمول ارزيابی و بررسی
 زير -11 ،دوره توسعه و طراحی -10 ،بازبینی و توسعه

   .اطالعات و تبلیلات 
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 در كيفيت تضمين و ارزشيابي معيارهاي و فرايند ساختار، نتايج خالصه( 9) جدول

 بررسي مورد دركشورهاي دور راه از آموزش

 فرايند
 ارزشيابي سطوح

 متولي معيار
 تامين
 برنامه سسهؤم بودجه

 ممیزی-
 مجوزدهی-
 فعالیت برای
 آموزش سسهمؤ

 عالی
 اعتبارسنجی-

 درونی، )ارزيابی
 بیرونی( ارزيابی

* * 

 سازماندهی- اهداف، و موريتأم انداز، چشم-
 و ياددهی- سازمانی، فرهنگ - مديريت، و

 - مالی، ريزی برنامه و مديريت - يادگیری،
 فراگیران،- جامعه، با سازمانی روابط- پژوهش،
 طراحی- انسانی، منابع و کارکنان توسعه-
 توسعه و طراحی - بازبینی، و توسعه و برنامه
 و تجهیزات و تسهیالت ها،تزيرساخ- دوره،
 فناوری آموزشی افزاررمن - آموزشی، منابع

 .ارتباطات و اطالعات

 دولتی -
-

 خصوصی

 ايالتی -
 

 دور راه از آموزش در كيفيت تضمين و ارزشيابي نظام فراواني درصد (10) جدول
 بررسي مورد دركشورهاي

 رديف لفهمؤ فراواني درصدي فراواني

 1 ايندفر ممیزی 4 درصد 36
 اعتبارسنجی 11 درصد100

 2 سطو  برنامه 8 درصد 73
 سسهؤم 7 درصد 64

 3 متولی خصوصی 2 درصد18
 دولتی 9 درصد 82
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 گيرينتيجه و بحث -6

 نظام بودن پاسخگو برای مردم عموم و دولت سوی از زيادی قاضاهایت اخیر، هایسال در
 عالی آموزش نظام پاسخگويی که است گرديده باعث امر همین و شده ارائه عالی آموزش
 مالی منابع و پايدار توسعه هایسیاست تحقق قبال در مندعالقه و نفعذی ربط،ذی افراد به
 - هزينه برای فشار ديگر سوی از .گردد خورداربر خاصی اولويت از اختصاصی کالبدی و

 بهبود، بر تمرکز و  کیفیت سنتی مديريت به اطمینان و اعتماد کاهش بیشتر، اثربخشی
 و بازانديشی به را عالی آموزش نظام شفافیت، و پاسخگويی کارکرد بر فزاينده توجه

 اکنون .است نموده وادار کیفیت ارتقا و بهبود برای موجود سازوکارهای در تجديدنظر
 ديدگاه با عالی آموزش نظام رهبری نخست اولويت دباي کیفیت که است شده مشخص
  .باشد المللیبین و ایمنطقه ملی، غیرمتمرکز، اندازیچشم و مشارکتی
 ،معمهول  آموزشهی  هاینظام جديد بخش عنوان به ،دور راه از آموزش باره اين در
 نیازههای  پاسهخگوی  بتوانهد  تها  باشهد  برخوردار ارانتظ مورد و مطلوب کیفیت از بايد

 امری آموزش نوع اين کیفیت تضمین و ارزشیابی رو همین از .باشد جامعه و فراگیران
 رسهیدن  دنبهال  بهه  دور راه از آموزش اگر ديگر بیان به .است ناپیيراجتناب و ضروری

 يهادگیری  به ربوطم هایزمینه در و باشد عالی آموزش نظام در قبول قابل جايگاهی به
 خهود  کیفیهت  جنبهه  به که است ناگزير ،آورد دست به چشمگیری موفقیت ،تدريس و
 آمهوزش  سسهات مؤ نفعهان ذی و مخاطبهان  شد بیان که گونه همان زيرا ،کند توجه نیز
 تها  دارنهد  سساتمؤ گونه اين خدمات مطلوب کیفیت خصوص در زيادی انتظار عالی
 اصهلی  و مهم موضوعات از يكی به دور راه از الیع آموزش هاینظام کیفیت که جايی
 بهرای  نیز دور راه از عالی آموزش نظام بنابراين .(2002 ،م  و م ) است شده تبديل

 سهازوکاری  اسهتقرار  و کیفیت مديريت برای بیرونی و درونی الزام از بايد ،پاسخگويی
 گیاریسیاست سطو  درومی انتظار رو اين از .گردد برخوردار ،آن ارتقا و بهبود برای
 زمینهه  در عملهی  اقهدام  ،هها گفتمان و هابیانیه درکنار نیز نظام اين برای گیریتصمیم و

 بهر  کهه  اکنهون  و دههد  قهرار  خود هایبرنامه سرلوحه در را آن تعالی و ارتقا و کیفیت
 ايهن  در عملی اقدام برای الزم هایپشتوانه المللیبین و ملی هایتجربه و دانش اساس
 و اسهتقرار  ،چهارچوب  تهدوين  ههای زمینهه  ،علمی ريزیبرنامه با است. شده مهیا مینهز

   .نمايند فراهم را سازوکار اين اجرای
 بیهانگر  ،کیفیهت  تضهمین  و ارزشهیابی  هاینظام موفقیت ۀزمین در المللیبین ۀتجرب
 اسهت.  عالی آموزش هاینظام مختلف سطو  در ندهدفم و منسجم ساختارهای وجود
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 چه ،پیشرفته و موفق عالی آموزش هاینظام همۀ که کرد عنوان توانمی بهتر بارتع به
 و کیفیهت  بهه  توجهه  در را خود موفقیت کلید ،دور راه از چه و سنتی عالی آموزش در

 امر همین .اندکرده اقدام اساس آن بر و ديده آن ارزشیابی برای مناسب ساختار طراحی
 و راه ،مهم اين تحقق جهت در نیز عالی آموزش ایهنظام اکثريت که است شده باعث
 خهود  عهالی  آموزش نظام هایويژگی و زمینه به توجه با را پیشرو هاینظام اين روش
  .دهند قرار توجه مورد

 استقرار ۀزمین اهداف به دستیابی برای ، نیز ايران عالی آموزش نظام در رودمی انتظار
 و دانش از حاصل هایلفهؤم اساس بر و فراهم یتکیف تضمین برای جامع ارزشیابی نظام
 در .گردد تدوين کیفیت تضمین و ارزشیابی نظام ارچوبهچ ،المللیبین و ملی هایهتجرب
 ارائه زير میکور اهداف به يابیدست در تسهیل برای مقاله اين از برآمده پیشنهادهای ،پايان
 گردد:می

 انساني منابع-الف
 بهرای  بلندمدت و مدتکوتاه تخصصی و آموزشی هایرهدو برگزاری و طراحی (1

 نیاز؛ مورد انسانی منابع تربیت

 ساختاري-ب
 کیفیهت  تضمین و ارزشیابی ارزيابی متولی واحدهای فعلی ساختار در بازنگری (1
 دور؛ راه از عالی آموزش در

 صهورت  بهه  فعالیهت  اين مالی پشتیبانی و حمايت برای اعتباری رديف  تدارك (2
 ساالنه؛ بودجه در مرمست

 همهۀ  در کیفیهت  تضهمین  و ارزشهیابی  دفهاتر  يها  مراکز نمودن فعال و تشكیل (3
 دور؛ راه از دهندهارائه هایدانشگاه

 اههداف  ،مأموريهت  با کیفیت تضمین و ارزشیابی مراکز يا دفاتر جايگاه به توجه (4
 مؤسسههات و دانشههگاهی واحههدهای تشههكیالتی سههاختار در مشههخص وظههايف و
 ؛ دور راه از عالی آموزش موزشیآ

   ايبرنامه -ج
 راه از عهالی  آمهوزش  در کیفیهت  تضهمین  و ارزشیابی فعلی روند شناسیآسیب (1

 دور؛
 دور؛ راه از عالی آموزش در کیفیت تضمین و ارزشیابی نامهنظام تدوين (2



132 

 

 

 گيري و ارزشيابي آموزشيفصلنامه مطالعات اندازه
 

 هرا از عهالی  آمهوزش  در کیفیت تضمین و ارزشیابی نهادهای با ارتباط برقراری (3
 پیشرو؛ کشورهای در دور
 و مهرتبط  کیفیهت  تضهمین  و ارزشهیابی  اسهتانداردهای  و معیارها تدوين و تهیه (4

 دور؛ راه از عالی آموزش ماهیت با متناسب
 قهانونی  تمهیهدات  و هها نامهه آئهین  ،قهوانین  ،هها رويه تصويب و تدوين ،طراحی (5

 دور؛ راه از عالی آموزش اعتبارسنجی و ارزشیابی
 ،ارزشههیابی بههه دور راه از عههالی آمههوزش سسههاتمؤ ترغیههب و سههازیگفرهنهه (6

 خود؛ آموزشی هایهدور کیفیت تضمین و اعتبارسنجی
 و ارزشهیابی  بهرای  دور راه از آمهوزش  بها  متناسهب  معیارههايی  تهدوين  و تهیه (7

 کیفیت؛ تضمین

 عالی آموزش در کیفیت تضمین و ارزشیابی حمايتی قوانین و هاسیاست تدوين (8
  ،دور راه از
  ،دور راه از عالی آموزش در کیفیت تضمین و ارزشیابی برنامه تدوين (9
 و مراکهز  کیفیت تضمین و ارزيابی برای شده تدوين هایبرنامه نمودن اجرايی (10
 دور؛ راه از عالی آموزش سساتمؤ

 واحهدهای  در کیفیهت  ارزشیابی متولی نهادهای اعتبارسنجی کار سازو طراحی (11
  .نور پیام شگاهدان
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 منابع

 مجازی: دانشگاه به سنتی دور راه از دانشگاه از انتقال (.1386) عیسی زاده،ابراهیم –
 :43 .عالی آموزش در ريزیبرنامه و پژوهش فصلنامه تلییر. چالش و نوآوری
113- 143. 

 گفتارهايی سلسله دور، از درآموزش هافاصله حیف (.1388) عیسی زاده،ابراهیم –
  .گفتاردوم همشهری، سايت وب ،ارتباطات دانش .دور از آموزش باب در

 کیفیت مستمر بهبود در آن کاربرد و درونی ارزيابی (.1374) عباس بازرگان، –
 (.4و3) 2 .عالی آموزش در ريزیبرنامه و پژوهش ۀفصلنام عالی. آموزش

 .عملیاتی فرايند و الگوها مفاهیم، آموزشی: ارزشیابی .)1385) عباس بازرگان، –
  سمت. انتشارات :تهران

 ارزيابی (.1383) صادق زاده،واعظ و رضا آشتیانی، میرانی مهرنوش؛ پازارگادی، –
 همايش مقاالت مجموعه ايران. اسالمی جمهوری در عالی آموزش خرد و کالن
 ريزیبرنامه و پژوهش مؤسسه :تهران دوم. جلد پايدار، توسعه و عالی آموزش
  دهخدا. فرهنگ راتانتشا عالی، آموزش

 با معلمان آموزش (1384) برنادت رابینسون، و شارلوت کريد، ؛هیالری پراتون، –
 آموزش سسهؤم :تهران دانا، عربانی علی هرجم ؛دور راه از و آزاد يادگیری رويكرد
 .دور راه از

 دور. راه از آموزش توسعه برای الزم راهبردهای (1393) نور پیام دانشگاه پرتال –
 http://www. pnu. ac. ir/Portal/Home/Default. aspx  سايت: در موجود

 نوين رهیافتی :دور راه از آموزش (.1386) محسن زاده،طالب و سیدعلی حسینی، –
  (.19) 6 ،آموزشی هاینوآوری فصلنامۀ .ايران پرورش و درآموزش

 در بديل رهیافتی دور، از آموزش .(1377) شهرام مقدسی، و غالمحسین زمانی، –
 (.40 و 39) 11 ،مديريت دانش .کارکنان آموزش نظام

 و بیست قرن در الكترونیكی يادگیری (.1384) تری اندرسون، و آر. دی. ،گريسون –
 صفايی سعید و زوارکی زارعی اسماعیل دکتر ترجمه ؛عملی( و نظری )مبانی يكم
  فنون. و علوم انتشارات  تهران: ،موحد

  /http://www. tabnak. ir/fa/news در: موجود تابناك سايت –
 از آموزش مقاالت مجموعه .(1382) مهناز ،سلطانی احمد و محمدرضا سرمدی، –

 نور پیام دانشگاه :تهران .دور راه

http://www.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx
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 ساداتالفهیمه وحقیقی، یسیع زاده،ابراهیم رضا؛ نوروززاده، مهران؛ هی،الفرج –
 دور از و باز آموزش اجتماعی و روانشناختی فلسفی، نظری، مبانی (.1391)

 .94 – 47 (:6) 3 ،عالی آموزش درسی برنامه مطالعات فصلنامه دو )دانشگاهی(.
 ايران در دور از آموزش رشد .)1389) فروزان شريف، دهباشی و مهران الهی،فرج –

  نور. پیام دانشگاه :تهران .جهان و
 و اطالعات عصر در دور از يادگیری .(1390) ديگران( و) مهران هی،الفرج –

  .نور پیام دانشگاه :تهران .ارتباطات
 محمدسید پارسائیان، علی ترجمه ؛کیفی تحقیق روش (.1377) کاترين مارشال، –

 .هنگیفر هایپژوهش دفتر :تهران ،اعرابی
-کالس ايجاد برای راهنمايی الين، آن آموزشگر (.2000) مارگريتا لینچ، وای م  –

  مهر. آفتاب :تهران .عبادی رحیم ترجمه ؛مجازی های
 ،رزامحمدیمی غالمرضا؛ يادگارزاده، جلیل؛ آبادی،فتح رضا؛ محمدی، –

 مفاهیم، عالی: آموزش در کیفیت ارزشیابی (.1386) کورش پرند، و محمدحسن
 کشور آموزش سنجش سازمان :تهران .معیارها ها،روش صول،ا

 میرزامحمدی، غالمرضا؛ ادگارزاده،ي جلیل؛ آبادی،فتح رضا؛ محمدی، –
 :تهران .عالی آموزش در کیفیت ارزشیابی .(1384) کورش پرند، و محمدحسن
  کشور. آموزش سنجش سازمان انتشارات

 ن.آ هاینظريه و دور راه زا آموزش پداگوژيكی مبانی (.1391) حسین نجفی، –
 .41 – 32 (:7) 2 ،درسی ريزیبرنامه در پژوهش فصلنامه

 بررسی و توانايی سنجش )مبانی آموزشی ارزشیابی (.1984) ريچارد ولف، –
 .دانشگاهی نشر مرکز :تهران ،کیامنش علیرضا ترجمه ؛برنامه(
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