
 دکتر اعظم مالمحمدی
 :  تعالی در آموزش عالی

رویکردی نوین در کیفیت بخشی به نظام دانشگاهی  
 کشور در دوران کرونا







 سیر نظام کیفیت بخشی در دانشگاه ها

ارزیابی بخشی 
 نظام دانشگاهی

ارزیابی مبتنی بر 
مشتری مداری 

 دانشگاهی

ارزیابی مبتنی بر 
سرمایه گذاری  

 استراتژیک

??? 



چارچوب تعالی در آموزش عالی، عالوه بر تلفیق مفاهیم رویکردهای تعالی و اعتباربخشی،   
ریزی استراتژیک را ادغام های دقیق و برنامههای به دست آمده از ممیزی مدیریت، بررسیمؤلفه

 . کند که یک مدل کلی قابل اعمال در تمام سطوح و کاربردهای یک دانشگاه ارائه کندمی

 ارزیابی تعالی

  
تعالی در  
چارچوب  

 آموزش عالی
  

  
  

 بررسی اعتباربخشی

 ارزیابی بیرونی

 ارزیابی برنامه

 ممیزی مدیریت

 ریزی استراتژیکاصول برنامه



 تاریخچه شکل گیری مدل تعالی آموزش عالی 

سال به طول انجامید، که در آن با مطالعه عمیق  1طراحی این مدل بیش از 

محتوای مدل ها و نظریه های معتبر و همچنین رویه های برترمرتبط با تعالی 

در حوزه های مختلف اطالعات مرتبط با موضوع تحقیق جمع آوری، تحلیل 

متخصص دانشگاهی و  42همچنین، دیدگاه های . و طبقه بندی شده است

 . خبرگان حوزه تعالی، مورد بررسی قرار گرفته است



 مدل تعالی در آموزش عالی 



 دانشگاه رهبری -1 معیار  
 

 هایفعالیت در کارکنان برانگیختن به دانشگاه، رهبران :1-1 معیار زیر
 در الگو عنوان به شخصاً و نموده توجه هاآن سرپرستی و هدایت و دانشگاهی

 .کنندمی آفرینی نقش رفتاری و مدیریتی تخصصی علمی، ابعاد تمامی
 

 دانشگاه سازمانی فرهنگ توسعه زمینه در دانشگاه رهبران :2-1 زیرمعیار
   .دارند اساسی نقش

 



  

 دانشگاه رهبری -1 معیار
 

  به توجه و اخالقیات رعایت به نسبت دانشگاه، ارشد رهبران :3-1 زیرمعیار
  کارکنان برانگیختن در شخصاً و بوده متعهد دانشگاه اجتماعی مسئولیت

 اجتماعی مسئولیت به توجه در عملیاتی رویکردهای بکارگیری جهت
 .کنندمی عمل دانشگاه



 دانشگاه سیاستگذاری -2 معیار 
 

  سازمانی ساختار ترسیم به نسبت دانشگاه، ارشد رهبران :1-2 زیرمعیار
 با بیرونی روابط توسعه و حفظ جهت و کرده اقدام رهبری توسعه و دانشگاه
 .کنندمی ایجاد را موثری تعامالت دانشگاه بیرونی گیرنده تصمیم نهادهای

 

 ملی علمی روابط توسعه و حفظ به نسبت دانشگاه، ارشد رهبران :2-2 زیرمعیار
 .کنندمی اقدام دانشگاه المللی بین و
 

 و انداز چشم مأموریت، طراحی و ترسیم به دانشگاه رهبران :3-2 معیار زیر
 و شناخت در سعی و کنندمی اقدام دانشگاه، اداره برای کلیدی هایارزش

 .دارند دانشگاه راهبردی موقعیت تشخیص
 
 



 استراتژیک ریزی برنامه -3 معیار 
 

 پذیرانعطاف دانشگاه، در استراتژیک ریزیبرنامه فرایند :1-3 معیار زیر
 اساس بر آن در نتایج ارزیابی و اجرا ریزی،برنامه طراحی، جریان و بوده

 .است ناپذیرپایان ایرویه دانشگاه، اعضای فعال مشارکت
 

  آن، آموزشی هایپدیده و دانشگاه در ریزیبرنامه فرایند :2-3 معیار زیر
 .شود می تدوین دانشگاه بیرونی هایموقعیت بررسی از متأثر

 

 ریزیبرنامه یسرلوحه ،هابرنامه مستمر و مداوم ارزشیابی :3-3 معیار زیر
 .آیدمی شمار به دانشگاه در گیریتصمیم و استراتژیک

 
 



 انسانی منابع -4 معیار 
 

 کارکنان و علمی هیأت اعضای نگهداشت و جذب :1-4 معیار زیر
 .شودمی انجام انسانی منابع اطالعاتی هایسیستم طراحی با مستعد،

 

 مورد دانشگاه، در کارکنان مستمر ایحرفه توسعه :2-4 معیار زیر
 .گیردمی قرار تأکید

 

 عملکرد ارتقاء هدف با ،انسانی منابع عملکرد مدیریت :3-4 معیار زیر
 تحقق راستای در دانشگاه هایاستراتژی از حمایت جهت در دانشگاه
 .شودمی انجام آن اهداف و مأموریت

 
 



 ارائه قابل خدمات و ها برنامه -5 معیار 
 

  لحاظ از اهمیت حائز فرایندهای و خدمات ها،برنامه :1-5 معیار زیر
 شدن اجرایی جهت و تعیین دانشگاه اهداف با متناسب و مأموریت

   .شودمی انجام الزم ریزی برنامه آنها
 

  با مرتبط فرایندهای و پشتیبانی عملیاتی، خدمات :2-5 معیار زیر
  سازمان اهداف تحقق و هابرنامه بهتر چه هر پیشبرد جهت آنها

   .شوندمی ریزیبرنامه
 



 ها زیرساخت و منابع -6 معیار 
 

 به دانشگاه اهداف تحقق جهت نیاز مورد مالی منابع :1-6 معیار زیر
 .گیرندمی قرار بندیاولویت و ارزیابی مورد مستمر طور

 

  نیاز مورد افزاری نرم و افزاری سخت تجهیزات :2- 6 معیار زیر
  ارزیابی مورد و تامین مستمر طور به دانشگاه اهداف تحقق جهت

 .گیرندمی قرار
 



 
 نفعان ذی -7 معیار

 
 شناسایی دانشگاه ذینفعان گروه انتظارات و نیازها :1-7 معیار زیر

   .شودمی برآورده و
 

 گروه با روابط ارتقاء و بهبود جهت دانشگاه :2-7 معیار زیر
   .کندمی اقدام ذینفعان

 



 دانشگاه ارزیابی -8 معیار 
 

 واحدهای در اعتبارسنجی و کیفیت تضمین هایشبکه :1-8 معیار زیر
 .شوندمی اندازی راه و ایجاد دانشگاهی،

 

 بر و میگیرد قرار استفاده مورد دانشگاه ارزیابی نتایج :2-8 زیرمعیار
   .کندمی پیدا بهبود و بازنگری دانشگاه عملیاتی هایبرنامه آن اساس

 

 نفعانذی کارکنان، دسترس در دانشگاه ارزیابی نتایج :3-8 معیار زیر
   .گیردمی قرار جامعه و بیرونی

 



 دانشگاه کلیدی نتایج -9 معیار 
 

  ارزیابی، شناسایی، معیارها از یک هر عملکردی نتایج :1-9 زیرمعیار
   .شودمی مستند

 

  از مشتریان و نفعانذی ادراک و رضایت میزان :2-9 زیرمعیار
   .گیردمی قرار ارزیابی مورد دانشگاه کلی عملکرد

 

  دستاوردهای کسب در دانشگاه موفقیت میزان :3-9 زیرمعیار
   .گیردمی قرار ارزیابی مورد عملکرد کلیدی



 ساختار مدل تعالی در آموزش عالی

 معیار 9

24 
 زیرمعیار

122  
 نکته راهنما



 امتیازات معیارهای مدل تعالی آموزش عالی
 وزن زیرمعیار شماره زیرمعیار وزن معیار تعداد زیرمعیار عنوان معیار شماره معیار

 150 3 رهبری دانشگاه 1

1 60 

2 45 

3 45 

 150 3 گذاری دانشگاهسیاست 2

1 50 

2 50 

3 50 

 120 3 برنامه ریزی استراتژیک 3

1 60 

2 30 

3 30 

 100 3 منابع انسانی 4

1 40 

2 30 

3 30 

 80 2 ها و خدمات قابل ارائهبرنامه 5
1 40 

2 40 

 70 2 هامنابع و زیرساخت 6
1 35 

2 35 

 80 2 نفعانذی 7
1 50 

2 30 

 100 3 ارزیابی دانشگاه 8

1 40 

2 40 

3 20 

 150 3 نتایج کلیدی دانشگاه 9

1 50 

2 50 

3 50 

 1000 24 1000 24 مجموع



 رادار؛ منطق ارزیابی در مدل تعالی آموزش عالی



بازبینی منظم، سازمان 

یافته و همه جانبه در همه  

فرایندها، فعاالیت ها و  

 اقدامات انجام شده 

در بستر مدل تعالی 

 آموزش عالی

ارائه گزارش جامعی از 

نقاط قوت و زمینه های 

 قابل بهبود واقعی دانشگاه

تدوین برنامه های 

عملیاتی بهبود توسط 

 مدیران ارشد دانشگاه

 کرونا دوران در موثر چارچوبی عالی؛ آموزش تعالی مدل با خودارزیابی



 

خودارزیابی مبتنی بر 

بر  عملکرد دانشگاه

 اساس معیارهای مدل

مقایسه دانشگاه با 

همتایان خود که زمینه 

ساز تسهیم دانش، تجارب 

 .و بهبود عملکرد است

منظرهای تعالی  
در نظام  

دانشگاهی در  
 دوران کرونا



 

...و  در پایان  

.از توجه و شکیبایی شما کمال تشکر را دارم  


