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 دمهمق
 

يان كشور به بيش از چهاار  دانشجوي آموزش عالي و افزايش شمار گسترش كمّبا وجود 
 ا    ي، پيام ناور، دانشاگاه جاامع علماي    دولتاعم از هاي مختلف كشور ) ميليون در دانشگاه
، هااا و مسسسااات ويردولتااي، ويرانتفاااعي و دانشااگاه آزاد اسااالمي  كاااربردي، دانشااگاه

آماوزش و پاهوهش در واحادهاي     كيفيّتت يّاي(، وضعدانشگاه فرهنگيان، فني و حرفه
آموختگاان باا    هاا، داناش   در برخي رشاته دانشگاهي كشور چندان رضايت بخش نيست. 

اند و از مهارت و تخصص الزم براي ورود به  آنچه خارج از كتاب و دانشگاه است، بيگانه
آموختگااان، معلااول عواماال   پااايين بااودن سااط  كيفااي دانااش   كااار برخااوردار نيسااتند. 

هااي دانشاگاهي،    هاي نوين تدريس در كالس گيري اندک از روششماري است. بهره بي
بخش نبودن ساط   هاي درسي با نيازهاي روز جامعه، رضايت عدم تناسب محتوا و برنامه

كيفي برخي از اعضاي هيأت علمي، ايجاد فاصله بين دانشگاه و صنعت، مديريت ضاعيف  
هيازات و امکاناات آموزشاي و نيااز باه نظاارت و       هااي آموزشاي، كمباود تج   برخي از گروه

در واحاادهاي  كيفيّااتارزيااابي دقيااق از جملااه عواماال اصاالي در پااايين آماادن سااط      
 دانشگاهي كشور است. 

رفت از وضعيت موجود در واحدهاي دانشگاهي، توجه به يکي از راهکارهاي برون
هاي آموزشي، گروهدر  كيفيّتهاي آموزشي است. براي ارتقاي در گروه كيفيّتامر 

ترين الگوها در سط  يک واحد، يکي از مهم كيفيّتريزي آموزشي بهبود  الگوي برنامه
هاي اجرايي و رزيابي دروني گروه، تدوين برنامهااين الگو شامل سه گام اساسي  است.

 است.  مدوّنهاي در نهايت اقدام براي تحقق برنامه
در سط  گروه آموزشاي   كيفيّتريزي بهبود ي برنامهنخستين مرحله دروني،ارزيابي 

هاي بسياري انجاام شاده اسات.    ها و كوششارزيابي دروني، فعاليت است. در خصوص
هاي علاوم، تحقيقاات    خانهمند و توجه مسسالن وزارتهاي بسيار ارزشامّا برخالف تالش



 

 

 پزشااکي بااه بحااث ارزيااابي درونااي،  و وزارت بهداشاات، درمااان و آمااوزش   فنّاااوريو 
ريازي آموزشاي    چنادان در فرايناد برناماه    تادوين شاده در ايان خصاوص،     هااي  گزارش
هااي آموزشاي باا وجاود     گذار نبوده اسات. بساياري از گاروه    ها تاثير يا دانشکده ها گروه
مناد در   طاور نظاام   دست آمده از گزارش ارزيابي باه ام ارزيابي دروني، از اطالعات بهانج
انااد. در حقيقاات، بسااياري از  كيفيّاات آمااوزش خااويش بهااره نگرفتااه  بااود و ارتقاااي به

هاي آموزشي در سراسر كشور، با وجود ارزيابي و تشخيص نيازها، باراي تادوين و   گروه
 اند.مند اقدامي انجام ندادهمند و روشطور نظامكيفيّت بههاي بهبود  اجراي برنامه

در  كيفيّتريزي بهبود  ق برنامهتحقّدهد كه  نتايج تحقيقات انجام شده نشان مي
خواه و بازرگان فراستهاي زيادي مواجه بوده است. هاي آموزشي با چالشگروه

زرگان و بادانند. ي كشور را طرحي ناتمام ميهاارزيابي دروني در دانشگاه( 1386)
نگااهي ديگار باه ساختار سازماني "در بررسي ديگري باا عناوان ( 1389)عامري 

 "ظاام آماوزش عاالي كشاورندر ساطوح دانشاگاهي و  كيفيّتمناسب براي ارزياابي 
ي معتقدند و ملّ يالملل نيشده در ساط  ب انجام يها پهوهش يها افتهيضامن بررساي 

در سطوح دانشگاه مدنظر كيفيّت،كه باياد سااختار مناساب پيشانهادي باراي ارزيابي 
و  ها چالش"با عنوان  پهوهشي در (1389همکاران ) و . همچنين طهماسبيقارار گيارد
 علمي يو توسعه كيفيّت بهبود راستاي در "آموزشي هايگروه ارزيابي يراهبردها
 بودن طوالني لياز قب ييها چالشها با دانشگاهكه  نداهرسيد نتيجه اينبه  كشور،
 نديفرا فراوانمشکالت  دروني، ارزيابي اجراي در الزامعدم  دروني، ارزيابي فرايند
عدم  و دانشگاه، مديريت ثباتعدم  ،و دانشگاه دانشکده در دروني ارزيابي ياجرا

همکاران  و هستند. نادريمواجه  دانشگاهيان، بين در يابيخودارز فرهنگگسترش 
 آموزشي هايگروه ارزيابي يو اثربخش كارايي»عنوان با  پهوهشيدر نيز ( 1389)

و  كارايي ارتقايكه  رسيدند نتيجه اينبه  «اندازها ها و چشم : چالشدانشگاهي



 

 

 جامعيت نيعدم تأم قبيل از اساسي يها با چالش آموزشي هايگروه ارزيابي ياثربخش
ها  مقاومت كاهشعدم  ،ها نگرش رييتغ  عدم آن، نتايج ازمسثر  استفاده و عدم ارزيابي
 .است مواجه رانيو مد نفعانيذ مشاركت جلب و عدم

توجه به رسالت ، با فنّاوريعلوم، تحقيقات و  كيفيّتارزيابي و تضمين مركز نظارت،
نهادينه »جديد، يکي از راهبردهاي اساسي خود را  ينامهمأموريت خويش در آئين و

عنوان يکي از فرايندهاي اصلي بي دروني در واحدهاي دانشگاهي بهكردن ارزيا
« هاهاي آموزشي، فرهنگي و پهوهشي در دانشگاهفعاليت كيفيّتريزي بهبود  برنامه

 كيفيّتارزيابي و تضمين ، دفترهاي نظارت،اين امر در تحققاست. قرار داده 
 ها، ركن اساسي هستند. دانشگاه

به عنوان يکي از اركان اساسي نظام  هاي مذكورتري جديد، دفنامهمطابق آئين
ترين نقش را در تحقق و نهادينه مهم بايست مي كيفيّت،جامع نظارت، ارزيابي و تضمين 

در واحدهاي دانشگاهي، بازي  كيفيّتهاي بهبود ارزيابي دروني و تدوين برنامهدن كر
 كيفيّتارزيابي و تضمين و، الزم است مديران دفترهاي نظارت،كنند. از اين ر

هاي معمول خويش، نقش مسثرتري در ها و برنامهها، با بازنگري در فعاليتدانشگاه
در واحدهاي دانشگاهي خويش داشته  كيفيّتهاي بهبود طراحي و تدوين برنامه

يکي از  تنهاارزيابي دروني كيفيّت،ارزيابي و تضمين در نظام جديد نظارت،باشند. 
 آيد.حساب ميكيفيّت بهريزي بهبود هاي برنامهچرخه

 گروه كيفيّتريزي بهبود  برنامه
در سااط  گااروه آموزشااي يکااي از الگوهاااي رايااج      كيفيّااترياازي بااراي بهبااود    برنامااه
ريزي آموزشي وجاود   رايج در برنامه يهاي آموزشي است. چهار الگوريزي در نظام برنامه
. الگاوي  3. الگاوي نياروي انسااني،    2. الگاوي تقاضااي اجتمااعي،    1: كه عبارتند از دارد

ريازي در ساط  ياک گاروه آموزشاي را       برناماه  اي. موسساه   . الگوي تک4 فايده،  اهزينه  



 

 

سط   اي در مسسسه الگوي تکاي دانست.  موسسه ريزي تک بايست جزو الگوي برنامه مي
مناابع   بار  در سط  ياک واحاد  ريزي  برنامه. كاربرد دارد آموزشي واحدحد يک  در د ورخ

ريزي  . در حقيقت، برنامهيابد تمركز مي گروه آموزشيپايدار  موجود، مشکالت عملياتي و
هاا و عوامال    فراينادها، روياه   كيفيّات بهباود  كيفيّات در ساط  گاروه آموزشاي باه     بهبود 

هااي   برناماه  ريازي،  اين ساط  از برناماه   درپردازد. كيفيّت در گروه مي يتشکيل دهنده
البتاه در خاالل    شاود.  ماي  و اجار  تادوين  ،گاروه ساط    عملياات اجراياي در   و مادت كوتاه
پيشانهادي خاود    يهاا  مشي  تواند راهبردها و خطريزي عملياتي، گروه آموزشي مي مهبرنا

 را به مسسالن باالتر عرضه كند.
 يها هسته هاي كالن و راهبردي كه تا حدود زيادي در آن ريزي برنامهبرخالف 

ريزي در سط  يک  هاي اجرايي و عملياتي از هم جداست، در برنامه ريزي با هسته برنامه
ها و راهبردهاي بنيادين در  مشي خطريز تغيير در اهداف، قصد برنامه گروه آموزشي،

يان كارشناسي دانشجوپذيرش  ينظام دانشگاهي نيست. براي نمونه تغيير در شيوه
ها در نظام  مسئوليت آن يد و حيطهشو محسوب مي اهبرديدر دانشگاه جزو اهداف ر

رو، از اينگروه آموزشي و دانشکده خارج است.  يآموزش عالي ايران از عهده
ريزي خرد و عملياتي  بايست برنامه ريزي در سط  يک گروه آموزشي را مي برنامه

هايي است  ويّهها و ر فعاليت كيفيّتت و ريزي خرد، هدف بهبود كميّ دانست. در برنامه
ريزي  هاي اصلي برنامه گروه آموزشي قرار گيرد. يکي از ويهگيي تواند در حيطه كه مي

 هاي جاري گروه است.  فعاليت كيفيّتدر سط  يک گروه آموزشي، تالش براي بهبود 
ريزي در سط  گروه آموزشي، تعاملي بودن و  برنامه يهاي عمده از ديگر ويهگي

گروه تمام اعضاي  ،شود سبب مي ريزي مشاركتي مشاركتي بودن آن است. برنامه
تقويت  منجر به ريزي مشاركتي برنامهشوند.  ريزي برنامه درگير فرايند آموزشي
فنّاوري و هاي آموزشي، پهوهشي، فعاليت كيفيّتگروه در مباحث تمام افراد  يانگيزه



 

 

سبب در سط  گروه آموزشي همچنين ريزي مشاركتي  برنامه شود.فرهنگي گروه مي
 درگروه مشاركت تمامي اعضاي  يتقويت شده و زمينه گروه تيمي در كار ،دشومي

مناسب  طور هب ريزي گروه تيم برنامهفراهم آيد. وقتي اهداف گروه حصول به اهداف 
ها  آن معين باشد و اعضا بدانند كه از شخصي از اعضا تعريف شده باشد و وظايف هر

 يسايه ريزي در برنامه شود. بهتر مي گروهرود، توان همکاري آنان با  چه انتظاري مي
اعضاي  يهمهنوآوري  ، سبب آزادي نيروهاي خالق وگروه آموزشيهمکاري اعضاي 

ايند. اين امر باعث مشاركت نم« تفکر» فرايند دهد در فرصت ميها  ه آنب و گروه شده
ها برنامه را از آن خود  برنامه، آن اجرايهنگام  رشد يابد و اعضا يانديشه شودمي

 تلقي كنند.
هاي اروميه، خليج فارس بوشهر و هاي آموزشي در دانشگاهبرگزاري كارگاه يتجربه

هاي آموزشي، وقتي در عمل، بجنورد نشان داده است كه اعضاي هيأت علمي در گروه
خوبي شوند؛ بهمي كيفيّتهاي بهبود درگير فعاليت ارزيابي دروني و تدوين برنامه

يابند خوبي در ميها بهآنبينند.هاي خويش را ميامکان تحقق و اجرايي شدن فعاليت
اجرايي شود و نيازي به  ،تواند در سط  گروهها ميكه بسياري از اقدامات و فعاليت

گرهاي )رجوع شود به نشان.قوانين دانشگاهي نيستها و مشيتغيير در خط
 يک در همين مجموعه(.  يهاي شمارهريزي در سط  گروه در كاربرگبرنامه

عنوان بخشي از فرايند مديريت نظام بهگروه  كيفيّتريزي براي بهبود  رنامهب
هاي  فعاليت كيفيّتترين اقدامات را براي بهبود  مطلوب كهكوشد  دانشگاهي مي

 (1داراي سه گام عمده است: اين الگو،  آموزشي و پهوهشي گروه مشخص كند.
هايي براي  ها و برنامه تدوين طرح( 2بررسي، ارزيابي و شناسايي وضعيت موجود 
ها )نمودار  ( اجراي برنامه3 مشکالت برآوردن نيازها، حل مسائل و بر طرف نمودن 

 (. 1يهشمار



 

 

 

 
ريزي در گروه آموزشي  ( فرايند برنامه1نمودار )  

 
ها و مراحل ارزيابي دروني و صورت عيني و دقيق، گامبه شود در ادامه تالش مي

 د. شوهاي آموزشي ارائه در گروه كيفيّتهاي بهبود تدوين برنامه

  

شناسایی و ارزیابی 

وضعیت موجود گروه 

 آموزشی

های بهبود  تدوین برنامه

 کیفیت گروه آموزشی

های  اجرای برنامه

 تدوین شده گروه



 

 

 

 گروه كيفيّتريزي بهبود  گام اوّل: تشکيل تيم برنامه
تشکيل  كيفيّت گروه، نخستين گامهاي بهبود ارزيابي و تدوين برنامه پيش از اقدام به

ريزي در  گيري تيم برنامهشکلكيفيّت گروه است. هدف اصلي ريزي بهبود  تيم برنامه
ه ينهاي اعضاي گروه در انجام كار است. براي نهاد ها و توانائي گروه، بررسي قابليت
گروه الزم است ضمن تشکيل جلسات و  ، مديركيفيّتريزي بهبود  كردن فعاليت برنامه

هاي آموزشي، مراحل انجام كار را براي اعضاي گروه تبيين و تفهيم نمايد.  كارگاه
 گروه عبارتند از: كيفيّتريزي بهبود  تيم برنامه يهاي عمدهفعاليت

 گروه كيفيّتريزي بهبود  تشکيل تيم برنامه -

 گروه  كيفيّتريزي بهبود  بندي انجام برنامه زمان  -

 تدوين معيارهاي مطلوب گروه  -
 شناسايي وضعيت موجود بر اساس معيارهاي تدوين شده  -

 هاي اجرايي ن اهداف و سياستتدوي -

 هاي عملياتيتدوين برنامه -

 گروه  كيفيّتهاي بهبود برنامهتدوين گزارش  -

 گزارش نهايي به مسئوالن دانشگاه و اعالم آمادگي براي اجرا يارائه -

 هاي تدوين شده پس از تأييد اجراي برنامه -
 ماه
9 

 ماه
8 

 ماه
7 

 ماه
6 

 ماه
5 

 ماه
4 

 ماه
3 

 ماه
2 

 ماه
 گروه كيفيّتريزي بهبود  تيم برنامه يهاي عمده فعاليت 1

 اعضاي هيات علمي گروه گرايي براي  برگزاري كارگاه هم         

 گروه كيفيّتگرهاي بهبود تدوين عوامل، اجزا و نشان         

آن با وضعيت مطلوب  يهبررسي وضعيت موجود، مقايس         
 و شناسايي نقاط قوت و ضعف گروه 

-دار و برنامهين اهداف، اقدامات اجرايي اولويتتدو         

 گروه  كيفيّتهاي عملياتي بهبود 

 آن به مسئوالن يتدوين گزارش نهايي و ارائه         



 

 

 گام دوّم: ارزيابي و شناسايي وضعيت موجود گروه آموزشي
ريزي يک گروه آموزشي، بررسي و ارزيابي وضع موجود است.  نخستين گام در برنامه

راه حل  بدون اطالعات دقيق از وضعيت گروه آموزشي، هر نوع شناخت و پيشنهاد
 يارزيابي يا همان شناسايي وضعيت موجود، شالودهنيست. پذير مناسب،امکان

هاي اجرايي است.  سياست ريزي آموزشي و مبناي تعيين اهداف، راهبردها و  برنامه
آيد:  دست مي هاي زير به نهواحد دانشگاهي در زمي كيفيّتبررسي و ارزيابي 
 كيفيّتآموزش، خدمات اعضاي هيات علمي،  كيفيّتيادگيري،  ،فرايندهاي ياددهي

محتوا و  كيفيّتگيري، رهبري، سازماندهي و هماهنگي(،  ريزي، تصميم مديريت )برنامه
هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي، كتابخانه، تجهيزات و  فنّاوري كيفيّتهاي درسي،  برنامه

مکانات آموزشي، آزمايشگاهي و كارگاهي، تجهيزات و امکانات اداري، مادي و مالي و ا
 آموختگان. در نهايت سرنوشت شغلي و تحصيلي دانش

 
تعيين اهداف، ص علمي براي ق و تفحّارزيابي در گروه آموزشي مبناي تعمّ،بنابراين
دست آمده از فعاليت  به  گيري از اطالعات هاي اجرايي است. بهرهبرنامه راهبردها و 

ين نيروي انساني مورد نياز يان، تأمدانشجوارزيابي، نگرشي عميق نسبت به گزينش 
باني(، افراد شاول درخدمات آموزشي و پشتي يهيأت علمي و مجموعه)اعضاي 

تدريس و يادگيري و  رساني و كتابخانه، فرايند اطالعتجهيزات و امکانات، منابع 
دهد. ارزيابي دروني يکي از الگوهاي  دست ميبهآموختگان  سرنوشت شغلي دانش

زشي است. در رايج براي بررسي و شناسايي نيازها و كمبودهاي آموزشي در گروه آمو
پردازند.  هاي ارزيابي مي بندي پرسش گروه، خود به صورت ارزيابي دروني، اعضاي

طور  ها به هاي مورد نياز را تعيين كرده و پس از تحليل آن هاي گردآوري داده روش
 هاي اصلي ارزيابي دروني عبارتند از: پردازند. گام خود مي يمشخص به قضاوت درباره



 

 

 گروه كيفيّت يتعيين عوامل و اجزاي تشکيل دهنده .1
 كيفيّت يگرها براي هر كدام از اجزاي تشکيل دهندهتدوين نشان .2
 .(.ها و. آموزش )پرسشنامه كيفيّتگيري  دازههاي ان تدوين فرم .3

 گرهاي تدوين شده آن با نشان يمقايسه بررسي وضعيت موجود و .4

 شناسايي نقاط قوت و ضعف گروه آموزشي  .5

 

 گروه آموزشي كيفيّت يتعيين عوامل و اجزاي تشکيل دهنده. 2.1
 مااورد ارزيااابي عواماالبااه شناسااايي  كيفيّااترياازي بهبااود  گااروه برنامااه ،اياان مرحلااه در
 يهاي مختلف، داراي نظارات متفااوتي در زميناه   گروهدر نظام آموزش عالي، پردازد.  مي

از  عادي هاا باراي ب   كاه هار كادام از آن    دشاو  يما كيفيت آموزش هستند. اين امر باعث 
به تنها سان امکان دارد يان و مدرّدانشجوبراي مثال،  آموزش عالي اولويت قائل شوند.
ت كيفيّا  باه توجاه كارفرماياان    ممکان اسات   كاه  يحاال فرايند آموزش توجاه نمايناد. در   

ي تااز  کهي آموزش مهم است، رهايي از يزير برنامهاما آنچه براي ؛ باشد آموختگان دانش
باه   صارفا  ها، نباياد  ريزان براي بهبود كيفيت در دانشگاهي نگري است. برنامهبعد تکو 

واحد دانشگاهي توجه داشته باشند و عوامل ديگار را نادياده    مقوالت و اجزاء خاصي از
كااه  دناادان يمااعنصاار  10، نظااام دانشااگاهي را داراي 1انگارنااد. مااک گتريااک و داناات 

، مناابع انسااني  ، محايط تادريس و ياادگيري   ، درسي ياهداف كلي و برنامه از: اند عبارت
امااااور ، فعالياااات تاااادريس و يااااادگيري  ، ي دورهدهاااا سااااازمان، منااااابع يااااادگيري 

ت كيفيّا دادها، پيامدها و كنترل رون، بياندانشجوت فعاليّ، ارزيابي و نظارت ،ئيدانشجو
توان بار مبنااي    گروه آموزشي را مي كيفيّت يشکيل دهندهعوامل ت(. 1378نيستاني، )

                                                           
1
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گاار ، بيااان2 يبناادي كاارد. نماودار شااماره داد و پيامااد تقسايم داد، فرايناد، باارون درون
 گروه آموزشي است.  كيفيّت يدهنده هاي تشکيللفهمس

شود. براي  پس از تعيين عوامل مورد ارزيابي، الزم است اجزاي هر عامل تدوين 
تدريس و » علوم،  يارزيابي گروه آموزشي فيزيک در دانشکده ينمونه اگر كميته

ه باشد، اجزاي اين عامل عنوان يک عامل مورد ارزيابي در نظر گرفترا به« آموزش
 فنّاوريتدريس، ارتباط بين فردي، استفاده از  كيفيّتتواند شامل موارد زير باشد:  مي

 اطالعات و ارتباطات ارزشيابي درس. 

 
 گر عوامل مورد ارزيابي در گروه آموزشي( بيان2نمودار )

 



 

 

 ( گرها )معيارهاي مطلوب. تعيين نشان2.2
مطلوب باراي هركادام   هاي  مالکالزم است  ي،مورد ارزيابو اجزاي پس از تعيين عوامل 

نظار  توان از ياک نقطاه   هاي مطلوب را ميگردد. تدوين معيارنظر مشخص  مورداز اجزاي 
كوشد  تدوين معيارهاي مطلوب، گروه مي يوسيلهي ارزيابي دانست. بهترين مرحله همم

-، نموناه 1 يد. كااربرگ شاماره  گروه آموزشي متصور شوكيفيت بهتري را براي  يآينده

داد و پيامااد نشااان داد، فراينااد، باارونونهااايي از معيارهاااي مطلااوب را باار اساااس در
داد، فرايناد،  هايي از معيارهاي مطلوب را بر اساس دروننمونه هادهد. اين كاربرگ مي

در  كيفيّات ريازي بهباود    گيري يک تايم برناماه  با شکلدهد.  نشان ميداد و پيامد، برون
توانناد   اي گروه ماي گيرد، اعض گروه آموزشي كه با رهبري و هدايت مدير گروه انجام مي

ها، با تفکر و تأمال  گرهاي ارائه شده در اين كاربرگنشان يگيري از نمونهعالوه بر بهره
آموزشاي )در ساط     هااي هااي سااير گاروه   هاا و برناماه  گروهي و باا اساتفاده از فعاليات   
گرهاي متناوع و متناساب باا گاروه     تدوين نشانالمللي( بهدانشگاه، استان، كشور و بين

  يش مبادرت نمايند.خو
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 دادي گروهدرون عواملبراي  كيفيّتگرها/معيارهاي مطلوب شناسايي نشان ،1يهكاربرگ شمار

 

ي هابزار يا وسيل
ارزيابي معيار 
 كدامند؟

 

اطالعات را بايد از 
چه كسي/كساني 

 دست آوريم؟به

 

 كيفيّتو معيارهاي  اجزاي عامل
 نيروي انساني گروه

 اجزاي عامل گرهاي پيشنهادينشان
 هابرنامه يخالقيت در ارائه  

هاي مدير ويهگي
 گروه

 

 داشتن مقبوليت علمي  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
  



 

 

 ادامهي كاربرگ شمارهي1، شناسايي نشانگرها/معيارهاي مطلوب كيفيّت براي عوامل دروندادي گروه
 

ابزار يا وسيلهي 
 ارزيابي معيار كدامند؟

 
اطالعات را بايد از 
چه كسي/كساني 
 بهدست آوريم؟

 
 اجزاي عامل و معيارهاي كيفيّت

 نيروي انساني گروه

 اجزاي عامل نشانگرهاي پيشنهادي
 هاي گروهتخصص مناسب با گرايش  

هيأت اعضاي 
مدرسان علمي و 

 گروه
 

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

 
 

 

 



 

 

 

 ادامهي كاربرگ شمارهي1، شناسايي نشانگرها/معيارهاي مطلوب كيفيّت براي عوامل دروندادي گروه
 

 يهابزار يا وسيل
 ارزيابي معيار كدامند؟

 
اطالعات را بايد از 
چه كسي/كساني 

 آوريم؟دست به

 
 كيفيّتو معيارهاي  اجزاي عامل

 نيروي انساني گروه

 اجزاي عامل گرهاي پيشنهادينشان

 شغلي يهداشتن انگيز  

كاركنان و 
 كارشناسان گروه

 تعهد در امور محوله  
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
  



 

 

 ادامهي كاربرگ شمارهي1، شناسايي نشانگرها/معيارهاي مطلوب كيفيّت براي عوامل دروندادي گروه
 

 يهابزار يا وسيل

ارزيابي معيار 

 كدامند؟

 

اطالعات را بايد از 

چه كسي/كساني 

 دست آوريم؟به

 

 كيفيّتو معيارهاي  اجزاي عامل

 نيروي انساني گروه

 اجزاي عامل گرهاي پيشنهادينشان

 منديانگيزه، پشتکار و هدف  

 ياندانشجو

 گروه

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

 

  



 

 

 ادامهي كاربرگ شمارهي1، شناسايي نشانگرها/معيارهاي مطلوب كيفيّت براي عوامل دروندادي گروه
 

ابزار يا وسيلهي 
ارزيابي معيار 
 كدامند؟

 
اطالعات را بايد 

از چه 
كسي/كساني 
 بهدست آوريم؟

 
 اجزاي عامل و معيارهاي كيفيّت
 اهداف و برنامه هاي گروه

 اجزاي عامل نشانگرهاي پيشنهادي
 وجود اهداف و رسالت مکتوب  

اهداف و 
هاي برنامه
 گروه

   

   

   
   
   
   
   

   
   
   
   

   

 
  



 

 

 ادامهي كاربرگ شمارهي1، شناسايي نشانگرها/معيارهاي مطلوب كيفيّت براي عوامل دروندادي گروه
 

ابزار يا وسيلهي 
 ارزيابي معيار كدامند؟

 
اطالعات را بايد از 
چه كسي/كساني 
 بهدست آوريم؟

 
 اجزاي عامل و معيارهاي كيفيّت

 تجهيزات و امکانات گروه

 اجزاي عامل نشانگرهاي پيشنهادي
 اييانهت راخدمااري فزامنردن بووز ربه  

خدمات 
الکترونيکي و 

 گروه فنّاوري

 روز رساني وب سايتهب  

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   

 
  



 

 

 ادامهي كاربرگ شمارهي1، شناسايي نشانگرها/معيارهاي مطلوب كيفيّت براي عوامل دروندادي گروه
 

ابزار يا وسيلهي 
 ارزيابي معيار كدامند؟

 
اطالعات را بايد از 
چه كسي/كساني 
 بهدست آوريم؟

 

 اجزاي عامل و معيارهاي كيفيّت
 تجهيزات و امکانات گروه

 اجزاي عامل نشانگرهاي پيشنهادي
 ياندانشجواتاق استراحت   

امکانات رفاهي 
 گروه

 ياندانشجوكمد اختصاصي   

   

   
   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   

 

 

 



 

 

 
 ادامهي كاربرگ شمارهي1، شناسايي نشانگرها/معيارهاي مطلوب كيفيّت براي عوامل فرايندي گروه

 

ابزار يا وسيلهي 
ارزيابي معيار 
 كدامند؟

 

اطالعات را بايد از 
چه كسي/كساني 
 بهدست آوريم؟

 

 اجزاي عامل و معيارهاي كيفيّت
 مديريت گروه

 اجزاي عامل نشانگرهاي پيشنهادي

 جلسات ياداره   

هاي مهارت

مديريتي 

 مدير گروه

   

   

   

   

   
   
هاي مصوب رساني دقيق از قوانين و سياستاطالع  

 آموزشي و پهوهشي
وظايف 

آموزشي و 

 پهوهشي 

   

   

   

   

   

 

  



 

 

 كاربرگ شمارهي1، شناسايي نشانگرها/معيارهاي مطلوب كيفيّت براي عوامل فرايندي گروه
 

ابزار يا وسيلهي 
ارزيابي معيار 
 كدامند؟

اطالعات را بايد 
از چه 

كسي/كساني 
 بهدست آوريم؟

 

 اجزاي عامل و معيارهاي كيفيّت
 مديريت گروه

 اجزاي عامل نشانگرهاي پيشنهادي
 توسعه گروه يتدوين برنامه   

 ريزي برنامه
 براي گروه

اعضا و نيروي  يتوسعه يپنج ساله يتدوين برنامه   
 متخصص گروه

 ريزي براي ارتباط با صنعت برنامه  
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كاربرگ شمارهي1، شناسايي نشانگرها/معيارهاي مطلوب كيفيّت براي عوامل فرايندي گروه
 

ابزار يا وسيلهي 
 ارزيابي معيار كدامند؟

 

اطالعات را بايد از 
چه كسي/كساني 
 بهدست آوريم؟

 

 اجزاي عامل و معيارهاي كيفيّت
 مديريت گروه

 اجزاي عامل نشانگرهاي پيشنهادي
 برگزاري جلسات منظم گروهي   

هدايت و  
 رهبري

 براي جذب بهترين نيروهاتالش مدير گروه   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
  



 

 

 

 كاربرگ شمارهي1، شناسايي نشانگرها/معيارهاي مطلوب كيفيّت براي عوامل فرايندي گروه
 

ابزار يا وسيلهي 
ارزيابي معيار 
 كدامند؟

 

اطالعات را بايد از 
چه كسي/كساني به-

 دست آوريم؟

 

 اجزاي عامل و معيارهاي كيفيّت
 مديريت گروه

 اجزاي عامل نشانگرهاي پيشنهادي
ت اهيي سان و اعضاتدريس مدرّ كيفيّتنظارت در   

 علمي

نظارت و 
ارزيابي 
 گروه

 ميزان تحقق اهداف گروه يارزيابي مستمر ساالنه  

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 كاربرگ شمارهي1، شناسايي نشانگرها/معيارهاي مطلوب كيفيّت براي عوامل فرايندي گروه

 
ابزار يا وسيلهي 
ارزيابي معيار 
 كدامند؟

 
اطالعات را بايد از 
چه كسي/كساني 
 بهدست آوريم؟

 

 اجزاي عامل و معيارهاي كيفيّت
 فرايند آموزش/تدريس/ياددهي ا يادگيري

اجزاي  نشانگرهاي پيشنهادي
 عامل

 ائلحل مسو تأكيد بر يادگيري از طريق انجام تمرينات   
 انهخالق

 كيفيّت
 تدريس 

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

 
  



 

 

 كاربرگ شمارهي1، شناسايي نشانگرها/معيارهاي مطلوب كيفيّت براي عوامل فرايندي گروه
 

ابزار يا وسيلهي 
ارزيابي معيار 

 كدامند؟

 

اطالعات را بايد از 
چه كسي/كساني 
 بهدست آوريم؟

 

 اجزاي عامل و معيارهاي كيفيّت
 فرايند آموزش/تدريس/ياددهي ا يادگيري

 اجزاي عامل نشانگرهاي پيشنهادي
 نشجوداصميمانه با ط تبااري اربرقر  

ارتباط بين 
 فردي

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   

   

   

   

   

 
  



 

 

 كاربرگ شمارهي1، شناسايي نشانگرها/معيارهاي مطلوب كيفيّت براي عوامل فرايندي گروه
 

ابزار يا وسيلهي 
ارزيابي معيار 

 كدامند؟

 

اطالعات را بايد از 
چه كسي/كساني 
 بهدست آوريم؟

 

 اجزاي عامل و معيارهاي كيفيّت
 فرايند آموزش/تدريس/ياددهي - يادگيري

 اجزاي عامل نشانگرهاي پيشنهادي
 با نوع درس يابيارزشمناسب بودن روش   

يابي ارزش
 درس

   
   

   
   

   
   
   
   
   
جو پروري در روند انجام دانشتوجه به  فرايند   

 نامهپايان
راهنمايي 

-پايان

 نامه/رساله

   
   
   

   

 
 
 
 
 



 

 

 كاربرگ شمارهي1، شناسايي نشانگرها/معيارهاي مطلوب كيفيّت براي عوامل فرايندي گروه
 

ابزار يا وسيلهي 
ارزيابي معيار 

 كدامند؟

 

اطالعات را بايد از 
چه كسي/كساني 
 بهدست آوريم؟

 
 اجزاي عامل و معيارهاي كيفيّت
 فعاليتهاي اعضاي هيأت علمي

 اجزاي عامل نشانگرهاي پيشنهادي
 يانجودانشبرگزاري سمينارهاي علمي براي   

هاي فعاليت
 پهوهشي

   
   

   
   

   
   
   
 هاي آموزشيبرگزاري كارگاه  

هاي فعاليت
 آموزشي

   
   
   
   
   

   

 
  



 

 

 كاربرگ شمارهي1، شناسايي نشانگرها/معيارهاي مطلوب كيفيّت براي عوامل فرايندي گروه
 

ابزار يا وسيلهي 
ارزيابي معيار 

 كدامند؟

 

اطالعات را بايد از 
چه كسي/كساني 
 بهدست آوريم؟

 

 اجزاي عامل و معيارهاي كيفيّت
 فعاليت دانشجويان

 اجزاي عامل نشانگرهاي پيشنهادي
 هاي علمي گروهمشاركت در انجمن  

هاي فعاليت
 يفوق برنامه

 يانجودانش

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

 

  



 

 

 ادامهي كاربرگ شماره 1، شناسايي نشانگرها/معيارهاي مطلوب كيفيّت
 پيامدي گروه عواملبراي  

 

ابزار يا وسيله-
ي ارزيابي 

 معيار كدامند؟

 

اطالعات را 
بايد از چه 
كسي/كساني 
بهدست 
 آوريم؟

 
 اجزاي عامل و معيارهاي كيفيّت
 سرنوشت دانش آموختگان

 اجزاي عامل نشانگرهاي پيشنهادي

 آموختگان آموختگان شاول به كل دانش نسبت دانش  

سرنوشت 
 شغلي

 زمان انتظار شغلمدت   

   

   
   
   
هاي تخصصي  رضايت كارفرمايان از سط  دانش و مهارت  

رضايت  آموختگان دانش
    كارفرمايان

   
   

 

  



 

 

 
 كيفيّت، شناسايي نشانگرها/معيارهاي مطلوب 1كاربرگ شماره  يادامه

 پيامدي گروه عواملبراي 
 

ابزار يا وسيلهي 
ارزيابي معيار 

 كدامند؟

 

اطالعات را بايد از 
چه كسي/كساني 
 بهدست آوريم؟

 

 اجزاي عامل و معيارهاي كيفيّت
 سرنوشت دانش آموختگان

 اجزاي عامل نشانگرهاي پيشنهادي
آموختگان با  قدرت سازگاري و تطابق دانش  

 محيط كاري
رضايت 
 كارفرمايان

   
   
   
   
 آثار    

آموختگان دانش
 در جامعه

   

   

اجعات افراد به گروه، پس از        تعداد مر  
 آموختگيدانش

 ارتباط 
آموختگان دانش

 با گروه

   

   

   

   

 



 

 

 گروه آموزشي كيفيّتگيري ابزار اندازه تعيين. 2.3
آوري  ارزيابي تدوين شد، الزم است ابزار و وسايل جمع كه نشانگرهاي بعد از آن

آوري  براي جمعتهيه و تدوين شود.  ،وضعيت موجود با معيارها ياطالعات براي مقايسه
ليست ، چکنامهپرسش ،از ابزارهايي چون مصاحبهدر خصوص وضعيت موجود اطالعات 
 شود: استفاده مي هاي اطالعاتي يا فرم

دادهاي گروه به بررسي وضعيت درون توان ميها ليست: از طريق چکچک ليست
 آموزشي از جمله تجهيزات و امکانات پرداخت.

ها، مأموريت  هدف   شامل سساالتي از قبيل  :آموزشي گروه انفرم مصاحبه با مدير
انتخاب مديرگروه، مدت زمان مديريت گروه و...  يهاي مديرگروه، نحوه گروه، ويهگي
به روشن شدن جايگاه سازماني، همچنين  ،هاي حاصل از اين فرم داده است. نتايج و

 توان ميبر اساس اين فرم طور كلي، به دهي و مديريت گروه كمک خواهدكرد.سازمان
 دادها و پيامدهاي گروه مبادرت نمود.آوري اطالعات در خصوص فرايندها، برونبه جمع

گرهاي مورد نظر نشان ،دراين فرم :ياندانشجوو  علميفرم مصاحبه با اعضاي هيأت 
هاي تجهيزات، فعاليتفعاليت مديريت گروه، امکانات و  كيفيّت، ت آموزشكيفيّ

 . گيرد ميمورد بررسي قرار  گروه كيفيّتيان و ديگر مولفه هاي دانشجو
 ييان را دربارهدانشجونظارت  ،نامهسساالت اين پرسش يان:دانشجو يرسشنامهپ
يان، دانشجوهيأت علمي، مسائل و مشکالت ي رايند آموزش و پهوهش، وضعيت اعضاف

 . شود ها و... جويا مي سرنوشت شغلي آن
گروه  و پيامدهاي دادهامنظور بررسي كيفيت برونبه آموختگان: دانش ينامهپرسش
آموختگان را پيرامون تأثير  شود كه نظرات دانش اي طرح مي نامهپرسش ،آموزشي

 سنجد. مي شغليتحصيالت دوره در انجام وظايف محوله 



 

 

آموزش و  ،منظور بررسي كيفيت مديريتبه كاركنان و كارشناسان: ينامهپرسش
كاركنان و كارشناسان  ينامهپرسشدر گروه آموزشي از  رساني و كتابخانه اطالع

 شود. استفاده مي
 ينامه نظر سرپرستان را دربارهاين پرسش آموختگان: الن دانشسمس ينامهپرسش

همچنين نظرات كارفرمايان  .سنجد آموختگان مي كرد دانشعمل دانش، بينش و
كار را مورد  شدن با آشنا و بعد از آموختگان در ابتداي كار درمورد كارآيي دانش

 دهد. بررسي قرار مي
 

 گيريوجود از طريق تحليل ابزار اندازهوضعيت م يدربارهقضاوت . 2.4
از طريق  ت گروه آموزشيو كميّ كيفيّت يكه اطالعات ضروري درباره پس از آن 

وضعيت موجود را  الزم استدست آمد،  به نامهليست و پرسشمشاهده، مصاحبه، چک
اساس، نقاط قوت و ضعف گروه آموزشي نمود. براينارهاي تدوين شده مقايسه با معي

توان در سه  آيد. وضعيت موجود گروه بر اساس هر كدام از معيارها را مي دست مي به
 مطلوب و نامطلوب ارزيابي كرد. سط  مطلوب، نسبتا 

از معيارهاي تدوين شده در  رخيببراي از آنجا كه مقياس سنجش وضعيت موجود 
اطالعات  نامه است، براي تجزيه و تحليلارزيابي دروني گروه آموزشي از طريق پرسش

. شود مياستفاده  ها نهيگزگذاري( هركدام از ارزش) يدهگردآوري شده از روش وزن
ي مربوط ها نهيگزفراواني هركدام از  نخست ،ها آنو تحليل  هامنظور استخراج دادهبه

اي كه ي امتياز هرسوال به گزينهبراي محاسبه .شود ميمشخص  سساالتبه 
 نيتر نامناسباي كه ، امتياز پنج و به گزينهدهد يمرا نمايش  يتوضع نيتر مطلوب

اين حالت ارزش  در .شود مييک اختصاص داده  ازيامت ،دينما يموضعيت را ترسيم 
 عددي مقياس ليکرت عبارت خواهد بود از:



 

 

 ( ارزش عددي مقياس ليکرت1جدول )
 اي ليکرتهاي مقياس پنج درجه ز بندي گزينهامتيا

 مخالف كامال  مخالف تا حدودي موافق موافق كامال  موافق
5 4 3 2 1 
 

را  سسالهرگزينه امتياز يک ي مربوط بهها پاسخبنابراين با مشخص نمودن فراواني 
 :ميكن يمطرق زير محاسبه به

زامتيا هرمعيار =
فراواني مربوط به آن گويه + حاصل جمع امتيازهاي هرگويه 

تعداد پاسخگويان 
 

 
نفر از  100شکل زير، تعداد نامه بهپرسش سساالتيکي از عنوان مثال، اگر بهبه

 يان گروه( پاسخ داده باشند:دانشجو)براي مثال  پاسخ دهندگان
 
هاي  گزينه
 پاسخ

تا حدودي  موافق كامال  موافق
 موافق

 مخالف كامال  مخالف

ارزش 
 عددي

5 4 3 2 1 

فراواني 
 پاسخ

2 10 48 25 15 

 
 فوق به شرح زير محاسبه خواهد شد: سسالامتياز 

 

زامتيا عامل =
(1 × 15) + (2 × 25) + (3 × 48) + (4 × 10) + (5 × 2)

 100
= 2/59 



 

 

 
؛ دانند يمگويان، وضعيت مورد پرسش را متوسط كه پاسخ دهد يماين امتياز نشان 

ميزان مطلوب بودن  توان يم سساالتبنابراين با در اختيار داشتن امتياز هركدام از 
 گرهاينشاناز  سساالتجا كه را استخراج نمود. از آن سسالوضعيت مربوط به آن 

-نشانمطلوبيت هركدام از  توان يم سسالاز روي هر  لذا ،اند شدهمربوطه استخراج 

كه  ميكن يم نيّمع ،سسالهر ي امتياز مربوط بهاز محاسبه بعدرا مشخص نمود.  گرها
 .رديگ يمقسمتي قرار  سهي يک پيوستار ها قسمتامتياز مربوط در كدام يک از 

 .ميكن يمبخش مساوي تقسيم  سهباال و پايين پيوستار را نيز به  يدو نقطه يفاصله
 ترتيب خواهيم داشت: نيبد
 

5                  4/3                   7/1             . 
 مطلوب                 نسبتا  مطلوب          نامطلوب

 
 ،تدوين شده گرهايبا جواب دادن پاسخگويان به سساالتي كه از روي نشان

 يشمارهول . جدكند يمها را مشخص كه ميزان مطلوبيت آن ديآ يمدست فراواني به
 :دهد ميقضاوت در خصوص معيارهاي تدريس را نشان  ي، براي نمونه، نحوهدو

 
  



 

 

 

 علمي تدريس اعضاي هيئت كيفيّتعامل  ييان دربارهدانشجو( نتايج حاصل از ارزيابي 2جدول)
كامال   گويه رديف

 موافق

تا حدودي  موافق
 موافق

كامال   مخالف
 مخالف

امتياز 
 گويه

ميزان 
 مطلوبيت

گري پرسش يهروحي 1
و تفکر را در 

يان تقويت دانشجو
 .كند مي

نسااااااااابتا   79/2 5 32 45 15 3
 مطلوب

بر آموزش بر مبناي  2
حل مسأله تأكيد 

 .كند مي

نسبتا   71/2 9 27 48 16 0
 مطلوب

مطالب  يهدر ارائ 3
از يک ساختار درسي 

مند مفهومي و نظام
 .كند ميپيروي 

نسبتا   16/2 2 13 25 31 29
 مطلوب

هاي فردي به تفاوت 4
يان در دانشجو

فرايند آموزش توجه 
 .كند مي

نسبتا   71/2 10 34 36 15 5
 مطلوب

 
. باشند ميها ليسترهاي بررسي وضعيت موجود گروه، چکديگر از ابزايکي

تکميل و تحليل  يو نحوه هستند ليستي از امکانات يدربرگيرنده ها معموال  ليست  چک
ست داشتن چک كه شخص بررسي كننده با در د اي گونه ها نيز ساده است. به آن

دادهاي گروه دروناز وضعيت موجود  بخش مهميگزارش  يارائهتواند به ها مي ليست
-ن از بود و نبود تجهيزات و امکانات كتابتوا هاي اطالعاتي، مي از طريق فرمبپردازد. 

ها، دسترسي به اينترنت و...(،  اطالعاتي و ارتباطي )وضعيت رايانه هاي فنّاوريخانه، 
سب اطالع نمود. ك امکانات و تجهيزات گروه آموزشي ها و ديگر ها، كارگاه آزمايشگاه



 

 

ها، سط   وضعيت كاركنان )ويهگي يبراي كسب اطالعات درباره ها چنين از فرمهم
قضاوت درخصوص مطلوبيت عوامل  شود. تحصيالت، سوابق آموزشي و...( استفاده مي

 ي، نحوه3 يوجود يا نبود آن بستگي دارد. در جدول شمارهدادي نيز معموال  بهدرون
 .شود ميدادي در يک گروه آموزشي، نشان داده قضاوت در خصوص معيارهاي درون

 
 گروه فنّاورينتايج حاصل از ارزيابي خدمات الکترونيک و  ( 3جدول )

 ميزان مطلوبيت وجود ندارد داردوجود  گويه رديف

 مطلوب  * تعداد كافي كامپيوتر درسايت 1

 مطلوبنا *  ژكتور دركالسووجود پر 2

 نامطلوب *  ژكتور درسالن آمفي تئاترووجود پر 3

 نامطلوب *  وب سايت اختصاصي 4

 مطلوب  * وايت برد مناسب در كالس درس 5

 
 اجراييهاي طراحي و تدوين برنامه سوّم:گام 

الزم  گروه، شوراي شناسايي كمبودها و نيازهاپس از تدوين گزارش ارزيابي دروني و 
براي عملياتي كردن بپردازد.  آموزشي هاي اجرايي گروه طراحي و تدوين برنامهاست به
را تدوين نمود،  گروه كيفيّتهاي بهبود  اهداف برنامه الزم استها، نخست  برنامه

را مشخص كرد،  كيفيّتاجرايي بهبود  اقداماتسپس بر اساس اهداف تدوين شده، 
-را با توجه به گروهدار  اولويت هايبرنامهاجرايي تعيين شده،  اقداماتگاه از ميان آن

رو  ها و تهديدهاي پيش چنين بر اساس فرصتاهداف، منابع و امکانات موجود و هم
  تعيين كرد.

 



 

 

 گروه كيفيّت. تدوين اهداف بهبود 3.1
نيازها وضعيت موجود با معيارهاي تدوين شده،  ياز طريق مقايسه گروهكه  پس از اين
آموزشي و  كيفيّتخود را براي بهبود اهداف  بايد ميرا شناسايي نمود، و كمبودها 

 تدوين نمايد. گروه اصالح نقاط ضعف تمامي عوامل 
 

 گروه كيفيّتاهداف بهبود يابي بهاجرايي براي دست. تدوين اقدامات 3.2
گروه مشخص شد، گروه آموزشي بايد اقدامات  كيفيّتكه اهداف بهبود  پس از آن 

گر طرق اجرايي را براي تحقق هر كدام از اهداف تدوين نمايد. اقدامات اجرايي، بيان
 فت. ن دست يااهداف مدوّتوان به يي است كه از طريق آن ميها يا راه

 

 بندي اقدامات اجرايي . اولويت3.3
هر كدام از عوامل گروه آموزشي  كيفيّتكه اقدامات اجرايي براي بهبود  پس از آن

-دار خويش را با توجه به ي اولويتهاي اجراي مشخص شد، گروه الزم است سياست

ي و انساني چنين موانع و مشکالت مالي، مادّهاي و هم اهميت، منابع، امکانات، فرصت
اهداف، اقدامات اجرايي و هايي از تدوين دو، نمونه يهاي شمارهكند. كاربرگانتخاب 
 .دهد ميها را نشان بندي آناولويت

 
 
 
 
 



 

 

 دادي گروهدرون مشکالتاقدامات اجرايي براي  ي، نمونه2 يكاربرگ شماره

نقاط ضعف 
عوامل 

دادي درون
 گروه

هاي  اهداف برنامه
بهبود 

 كيفيّتكميت/
 داديعوامل درون

اقدامات اجرايي براي 
 دادي گروهعوامل درون

گيري و معوامل مسثر در تصمي

 بندياولويت

 يشماره
 اولويت

 مالي
منابع 
 انساني

 زمان

قوانين 
و 

 مقررات

 هدف

و  هامهارت
دانش 
پايين  

شغلي و 
 كارآفريني
 ياندانشجو

افزايش 
هاي مهارت
زايي اشتغال
يان دانشجو
 گروه
 

 يايجاد واحاد مشااوره  
گاااروه  يشاااغلي وياااهه

 آموزشي

      

هااي   برگزاري نشسات 
دوساااتانه باااا حضاااور  

آموختگان شاول   دانش
 هاي مختلف در رشته

      

-ترش منابع اطاالع گس

 يرساااااني در زمينااااه
 يآينااااادهگااااااهي از آ

 شغلي

      

هاااي برگاازاري كارگاااه 
 هاااايكساااب مهاااارت 

زايي متناساب  اشتغال
يان دانشجوبا نيازهاي 
 و بازار كار

      

       

       

 



 

 

 دادي گروهاقدامات اجرايي براي مشکالت درون ي، نمونه2 يكاربرگ شماره

نقاط ضعف 
عوامل 

دادي درون
 گروه

هاي  برنامهاهداف 
بهبود 

 كيفيّتكميت/
 داديعوامل درون

اقدامات اجرايي براي 
 دادي گروهعوامل درون

گيري و عوامل مسثر در تصميم
 يشماره بندياولويت

 اولويت
 مالي

منابع 
 انساني

 زمان
قوانين 
و 

 مقررات
 هدف

 يانگيزه
ضعيف 
استادان 

در امر  گروه
 آموزش

افزايش 
هاي انگيزه

آموزشي 
 استادان

ت ضاااي هيااأتشااويق اع
گاااااروه علمااااي برتاااار   

 آموزشي

      

برگاااااازاري جلسااااااات 
ي كاري و گفتگو صبحانه

هاااي پيرامااون دودوااه 
 اعضاي گروه آموزشي

      

هااااي تشاااکيل شااابکه 
و  اجتماعي الکترونيکاي 

گفتگاااااااو پيراماااااااون 
 موضوعات آموزشي 

      

هاي مهارت
ضعيف 
 پهوهشي 
استادان 
 گروه

افزايش 
 هايمهارت

 پهوهشي
استادان 
 گروه

هااااي برگااازاري كارگااااه
آموزشاااااااي توساااااااط  
همکاااااااااران برتاااااااار 

 پهوهشي

     

 

روز ي مباحااث بااهارائااه
هااااي وشر يدر حاااوزه
نويسااي مقالااه تحقيااق و
 برتاار  اسااتادانتوسااط 

صاااورت حضاااوري و بااه 
 الکترونيکي

      

 



 

 

 دادي گروهاقدامات اجرايي براي مشکالت درون ي، نمونه2 يكاربرگ شماره يادامه

نقاط ضعف 
عوامل 

دادي درون
 گروه

هاي  اهداف برنامه
بهبود 

 كيفيّتكميت/
 داديعوامل درون

اقدامات اجرايي براي 
 دادي گروهعوامل درون

گيري و عوامل مسثر در تصميم

 يشماره بندياولويت
 اولويت

 مالي
منابع 
 انساني

 زمان

قوانين 
و 

 مقررات

 هدف

فقدان 
كارشناس 
 گروه

كارگيري هب
كارشناس 
 گروه

صاااحبت باااا مسااائولين   
-هدانشاااگاه در بااااب بااا  

كااااارگيري كارشناسااااان  
آموزشااي در بااااب ثبااات  

 رياازي برنامااهواحاادها و 
 هااستفاده از كالس

      

فقدان 
 مجالت علمي

 پهوهشيا 

گرفتن مجوز 
انتشار مجالت 
 علمي پهوهشي

درخواسااات از معاونااات  
پهوهشي براي موافقت و 
تسريع مراحل اخذ مجاوز  

 پهوهشيا  مجالت علمي

     

 

عدم انگيزه 
و اميد به 

 يآينده
 در شغلي
 ياندانشجو

ايجاد انگيزه 
 ياندانشجودر 

 گذاريآموزش هدف
 تحصيلي

      

هااااي  آماااوزش مهاااارت 
 كارآفريني

      

       الگوهاي موفق يارائه

هااااي  آماااوزش مهاااارت 
 كاريابي

      

آموزش رزومه نويساي و  
 يآمااادگي بااراي مصاااحبه

 شغلي

      



 

 

 اقدامات اجرايي براي مشکالت فرايندي گروه ي، نمونه2 يكاربرگ شماره

نقاط ضعف 
عوامل فرايندي 

 گروه

اهداف 
هاي  برنامه
 كيفيّتبهبود 

 عوامل فرايندي

اقدامات اجرايي براي 
 عوامل فرايندي گروه

گيري و عوامل مسثر در تصميم

 يشماره بندياولويت
 اولويت

 مالي
منابع 
 انساني

 زمان

قوانين 
و 

 مقررات

 هدف

عدم 
از  گيريبهره

هاي توانمندي
 اعضاي گروه

گيري از بهره
تمامي 
 ظرفيت
گروه 
 آموزشي

استعداديابي و بررسي 
هااااااي  مناااااديتاااااوان
 يان و استاداندانشجو

      

ي منظم تدوين برنامه
گيري از منظور بهرهبه

 توانايي استادان گروه
تخصصي هاي در حوزه

 و پهوهشي

      

ي مانظم  تدوين برناماه 
 يمنظااااور ارائااااه بااااه
هاااي تاادريس رهمشاااو

توسااط همکاااران برتاار  
 آموزشي

      

برگاازاري كافااه گفاات و 
نقااااااد در خصااااااوص  

هاي دانشاجويان  تجربه
 و استادان گروه

     

 

       

       



 

 

 اقدامات اجرايي براي مشکالت فرايندي گروه ي، نمونه2 يكاربرگ شماره

نقاط ضعف عوامل 
 فرايندي گروه

اهداف 
هاي  برنامه
 كيفيّتبهبود 

 عوامل فرايندي

اقدامات اجرايي براي 
 عوامل فرايندي گروه

گيري و عوامل مسثر در تصميم

شماره  بندياولويت
 اولويت

 مالي
منابع 
 انساني

 زمان

قوانين 
و 

 مقررات

 هدف

 گيريبهرهعدم 
از 
 هايتوانمندي

 اعضاي گروه

 گيريبهره
 از تمامي

 ظرفيت گروه
 آموزشي

ي منظم تدوين برنامه
اسااتفاده از منظااور بااه

سااااااااعات حضاااااااور 
اسااااااااااااااااااتادان و 

بااااراي يان دانشااااجو
هااااي فاااوق  فعاليااات
 برنامه

     

 

ي منظم تدوين برنامه
از  گيريبهرهمنظور  به
-مندهاي انجمان نتوا

هاااااي علمااااي بااااراي 
هاااي برگاازاري كارگاااه

 آموزشي 

     

 

دعاااااوت از اعضااااااي 
هاي ديگار باراي   گروه

در  گفاااااات و نقااااااد 
جلساااااااات گاااااااروه  

 آموزشي

     

 

 
 
 



 

 

 اقدامات اجرايي براي مشکالت فرايندي گروه ي، نمونه2 يكاربرگ شماره

نقاط ضعف عوامل 
 فرايندي گروه

اهداف 
هاي  برنامه
 كيفيّتبهبود 

 عوامل فرايندي

اقدامات اجرايي براي 
 عوامل فرايندي گروه

گيري و عوامل مسثر در تصميم
 يشماره بندياولويت

 اولويت
 مالي

منابع 
 انساني

 زمان
قوانين 
و 

 مقررات
 هدف

 گيريبهرهعدم 
از 
 هايتوانمندي

 اعضاي گروه

 گيريبهره
 از تمامي

 ظرفيت گروه
 آموزشي

-برگزاري جلسات هام 

انديشااااااااااي بااااااااااا 
يان براي طرح دانشجو
ي راه و ارائهمشکالت 

 حل

     

 

هاي برگزاري نمايشگاه
هنااري بااا اسااتفاده از  

 هاااااااايتوانمنااااااادي
يان و تشاويق  دانشجو
 يان برتردانشجو

     

 

ي مانظم  تدوين برنامه
منظااور اسااتفاده از بااه

اعضاي گروه آموزشاي  
ديگر باراي حضاور در   

هااي درس باين   كالس
 ايرشته

     

 

برگاااازاري تاااادريس  
 تيمي 

     
 

       

 
 
 



 

 

 اقدامات اجرايي براي مشکالت فرايندي گروه ينمونه، 2 يكاربرگ شماره

نقاط ضعف 
عوامل فرايندي 

 گروه

اهداف 
هاي  برنامه
 كيفيّتبهبود 

عوامل 
 فرايندي

اقدامات اجرايي براي 
 عوامل فرايندي گروه

گيري و عوامل مسثر در تصميم
 يشماره بندياولويت

 اولويت
 مالي

منابع 
 انساني

 زمان
قوانين 
و 

 مقررات
 هدف

عدم 
 گيريبهره

از 
 هايتوانمندي

 اعضاي گروه

 گيريبهره
 از تمامي
ظرفيت 
 گروه

 آموزشي

هاي برگزاري كارگاه
آموزشي و هنري با 

 توانايياستفاده از 
 ييان و ارائهدانشجو

گواهي شركت و 
-برگزاري كارگاه به آن

 ها

      

-همهي فرصت بهارائه

اعضاي گروه براي  ي
تدريس دروس مورد 

ها و خارج آن يعالقه
كردن دروس از حالت 
انحصاري براي برخي 

 اعضاي گروه

      

گردهمايي ايجاد محيط 
هاي براي فعاليت

فرهنگي، علمي و هنري 
 گروه

      

جلسات برگزاري 
اعضاي گروه  يماهانه

 با رئيس دانشکده،
معاونان و مديران 

 دانشگاه

      

 



 

 

 اقدامات اجرايي براي مشکالت فرايندي گروه ي، نمونه2 يكاربرگ شماره

نقاط ضعف عوامل 
 فرايندي گروه

اهداف 
هاي  برنامه
 كيفيّتبهبود 

عوامل 
 فرايندي

اقدامات اجرايي براي 
 عوامل فرايندي گروه

گيري و عوامل مسثر در تصميم

شماره  بندياولويت
 اولويت

 مالي
منابع 
 انساني

 زمان

قوانين 
و 

 مقررات

 هدف

 گيريبهرهعدم 
از 
 هايتوانمندي

 اعضاي گروه

 گيريبهره
 از تمامي
ظرفيت 
 گروه

 آموزشي

و معرفي رايزني 
توانايي استادان گروه 

هاي خارج به سازمان
از دانشگاه براي 

هاي انجام طرح
پهوهشي از طريق 
 بخش ارتباط با صنعت

      

 
      

       

       

 
 

 

 

 

 



 

 

 گروه داديبروناقدامات اجرايي براي مشکالت  ي، نمونه2 يكاربرگ شماره

نقاط ضعف 
-عوامل برون

 دادي گروه

هاي  اهداف برنامه
 كيفيّتبهبود 

 داديعوامل برون

اقدامات اجرايي براي 
 دادي گروهعوامل برون

گيري و عوامل مسثر در تصميم

شماره  بندياولويت
 اولويت

 مالي
منابع 
 انساني

 زمان

قوانين 
و 

 مقررات

 هدف

دانش 
گان آموخت

فاقد 
هاي مهارت
 زايياشتغال

 پرورش
 هايمهارت
 زايياشتغال
 ياندانشجو

فراهم شدن زمينه 
براي حضور 

يان در مراكز دانشجو
 اجرايي

      

افزايش بازديدهاي 
 علمي

      

تدوين دوره هاي 
كارورزي در برنامه 
 هاي درسي گروه

      

دعوت از افراد نخبه 
هاي مرتبط براي رشته

 يافزايش انگيزه
 دانشجويان و آشنايي

ي ها با زمينهآن
هاي كاربردي رشته
 گروه

      

 
      

 

 



 

 

 دادي گروهاقدامات اجرايي براي مشکالت برون ي، نمونه2 يكاربرگ شماره

نقاط ضعف عوامل 
 بروندادي گروه

اهداف 
هاي  برنامه
 كيفيّتبهبود 

عوامل 
 بروندادي

اقدامات اجرايي براي 
 گروهعوامل بروندادي 

گيري و عوامل مسثر در تصميم
شماره  بندياولويت

 اولويت
 مالي

منابع 
 انساني

 زمان
قوانين 
و 

 مقررات
 هدف

 دانش 
 گانآموخت
 فاقد  

هاي مهارت
 زايياشتغال

 پرورش
-مهارت

 هاي
زااشتغال
 يي

يادانشجو
 ن

هاي برگزاري كارگاه
مرتبط با  كارآفريني

 تحصيلي يرشته
      

دعوت از دانش 
هاي دانشگاه آموخته

هاي كه  در حوزه
ي كاربردي رشته

-تحصيلي موفق بوده

 .اند

      

مسابقات برگزاري 
)در هر  ورزيمهارت
تحصيلي(  يرشته

داخل دانشگاه و 
 تقدير از نفرات اول

      

برگزاري مسابقات 
 هاييابي در حوزهايده

 يكاربردي رشته
 تحصيلي

      

       

 هاي عملياتي. تدوين برنامه3.4
الزم  ريزي برنامهدار گروه مشخص شد، تيم  كه اقدامات اجرايي اولويت پس از آن

هاي  برنامه هاي عملياتي تبديل نمايد.  دار را به برنامهي اولويتاست اقدامات اجراي



 

 

قابل  هاي كامال  مشخص، دقيق و پروژه ها و طرحها،  برنامهصورت به معموال  عملياتي،
 هر اجرايي بسيار متنوع است و اقداماتكه  با مالحظه اينشود.  تدوين ميارزيابي 

نيز در مورد  عملياتيهاي  تدوين برنامه ،عناصر خاصي هستند ها و كدام داراي مسلفه
عملياتي شامل  يهر برنامه به طور كلي عناصر اصليمتفاوت است. ها  آن هركدام از

 موارد زير است: 
 عملياتي هاي تعيين اهداف برنامه -
  تعيين شده يها براي اجراي سياست بيني منابع كسب بودجه پيش -
 ها تعيين مجريان برنامه -
 ها تعيين شركت كنندگان در برنامه -
 بيني محتواي برنامه پيش -
 ها اجراي برنامه يمشخص كردن نحوه -
 ها منابع و تجهيزات مورد نياز برنامه -
 ها بيني زمان مورد نظر براي اجراي برنامه پيش -
 اجراي برنامهتعيين محل  -
 كننده و ساير افراد درگير  افراد شركتبراي  تهيه و ارسال برنامه -
 درگير در برنامهتعيين انتظارات از افراد  -
 دوره يمين هزينهأبيني و ت پيش -
 مين تداركات و تجهيزات و تعيين مسئول تداركات و تجهيزات أبيني و ت پيش -
 خواهي پايان دورهيابي و نظرتهيه فرم ارزشها و  ارزيابي برنامه يتعيين نحوه -

 ي عملياتي نشان داده شده است.در جدول شماره چهار، يک نمونه برنامه
 

 «كارگاه آموزش مبتني بر ديالوگ»اجرايي ي عملياتي براي اقدام نمونه برنامه ( 4جدول )



 

 

 توضيحات عناصر برنامه رديف

1 
در كالس   ديالوگ كاربردكنندگان در خصوص شركت آشنايي هدف كلي برنامه

 درس

 
2 

 اهداف جزئي برنامه
 آشنايي با اصول و مباني ديالوگ 

 مونولوگمبتني بر آشنايي با آموزش 
 آموزش مبتني بر ديالوگهاي آشنايي با مهارت
 كاربرد ديالوگ در كالس درسي هآشنايي با نحو

 دكتر محمدحسين حيدري مجري/مجريان برنامه 3
 استادان و مدرسان گروه شركت كنندگان  4

5 
تجهيزات و امکانات مورد 

 نياز
صورت گروهي را وزشي كه امکان برگزاري كارگاه بهفضاي آم

 .داشته باشد
  ، نوشتۀ مارتين بوبر«من و تو»كتاب  محتواي برنامه  6

7 
بندي مراحل اجراي زمان

 برنامه 
 12الي  8كارگاه دو روزه، هشت ساعت، از ساعت 

8 
اجرا و راهبردهاي ي شيوه

 آموزش
 صورت ديالوگآموزش به

9 
 برگزاري آزمون پيش از اجراي كارگاه و بعد از آن - ارزيابي برنامه يهشيو

اجراي كارگاه  ييک فرم ارزيابي در خصوص نحوه يتهيه -
 آموزشي

 اعتبارات معاونت آموزشي دانشگاه پرداخت اعتبار طرح ينحوه 10

 گروه پيش از اجرا كيفيّتهاي بهبود ارزيابي برنامه. 3.5
ضاروري  نياز  تهياه شاده قبال از اجاراي آن      يباراي برناماه  آواازين  استفاده از ارزيابي 

ارزيابي تماامي عناصار    تجزيه و تحليل و برنامه، قبل از اجراي نهايي هردر واقع،  است.
 در كارشناسان متعادد  گيري از نظرات متخصصان و همچنين بهره ضروري است. ،برنامه



 

 

آزمايشي برناماه در ايان مرحلاه سابب      ارزيابي مقدماتي و تدوين شده و يبرنامه مورد
 گردد. ميمبهم برنامه  اصالح نقاط ضعف و

 

 گروه  كيفيّتهاي بهبود تدوين سند برنامه. 3.6
 هاي كمي و كيفي گروه اسات. خرين گام ارزيابي و تدوين برنامهها، آ تدوين سند برنامه

طاور   ريزي به الزم است اسناد برنامه ها،هاي عملياتي و ارزيابي آن پس از تدوين برنامه
رساد و   گروه ماي  به تأييد آموزشي در نهايت هاي  دقيق تهيه و تدوين شود. سند برنامه

ها و اماور واحاد آموزشاي قارار گيارد. در ساند برناماه، ضامن          الزم است مبناي فعاليت
هاااي  اقاادامات اجرايااي، برنامااه معرفااي كاماال گااروه آموزشااي، تمااامي مراحاال، اهااداف،  

جازاي  ا شاود.  هاا باا جزئياات كامال توضاي  داده ماي       هاي اجاراي برناماه   عملياتي و شيوه
 گروه، شامل موارد زير خواهد بود: كيفيّتبهبود  ريزي برنامهگزارش 

  مقدمه 
 شکل گيري گروه  ياي از تاريخچهخالصه 
 ريزي برنامهدقيق روند فعاليت تيم  يارائه 
 ها معيارهاي مطلوب گروه و تعيين ميزان مطلوبيت هر كدام از آن 
  شناسايي نقاط ضعف گروه 
 دار گروه ي اولويتاجرايهاي اهداف و سياست 
 دار هاي اجرايي اولويتلياتي/اجرايي گروه بر اساس سياستهاي عمبرنامه 
 تدوين بحث پاياني براي ارائه به مسئوالن دانشکده/دانشگاه 

 گروه كيفيّتهاي بهبود : تصويب سند برنامهچهارمگام 
خويش را تدوين  كيفيّتهاي بهبود گروه آموزشي، گزارش نهايي برنامهپس از آنکه 

برساند. مراحل تصويب نمود؛ الزم است سند تهيه شده را به تأييد مسسالن دانشگاه 
 مراحل زير است: يگروه در برگيرنده كيفيّتهاي بهبود و تأييد برنامه



 

 

 ارائه و تصويب در شوراي دانشکده  -

 گروه آموزشي به دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه كيفيّتهاي بهبود برنامه يارائه -

گروه آموزشي در شوراي نظارت و ارزيابي  كيفيّتهاي بهبود بررسي و تأييد برنامه -
 دانشگاه

 براي تصويببه شوراي دانشگاه  گروه آموزشي كيفيّتهاي بهبود ي سند برنامهارائه  -
ر شوراي دانشگاه و اعالم گروه آموزشي د كيفيّتهاي بهبود بررسي و تصويب برنامه -

 ها اجراي آن

 

 گروه كيفيّتهاي بهبود اجراي برنامه: پنجمگام 
 ينحوهريزي گروه آموزشي است.  هاي عملياتي، گام آخر در فرايند برنامه اجراي برنامه

وقتي يک  تا، اوال  است. تر آن پراهميت يچگونگي تهيه آموزشي از ياجراي يک برنامه
 يبهترين برنامه ،ثانيا . ندارد مانند اين است كه وجودت، نيامده اس در برنامه به اجرا
-در حالي ،دست دهداي به كننده سردتواند نتايج دل علت اجراي ناقص ميآموزشي به

  بخشي توان نتايج رضايت مي صورتي كه درست اجراشود، در نارسا، يكه از يک برنامه
 .دست آورد به
 

 هامداوم برنامهگام ششم: ارزيابي 
، ارزيابي در خالل گروه يههاي تدوين و تصويب شدمنظور اجراي درست برنامهبه

ها برنامه كه، كند كمک ميارزيابي در اين مرحله انجام  ضروري است. ها نيزآن اجراي
از  هابرنامه خارج شدنو از  قرار گيردهاي اجرايي  سياست  در راستاي اهداف و

گر افزايش خالل برنامه بيان ارزيابي در ،ديگر سخنبه .دشوجلوگيري خويش مقاصد 



 

 

د در سه گام توان مياين امر هدف مورد نظر است. از اجراي برنامه با توجه بهاطمينان 
 صورت بگيرد:

 توسط مدير گروه كيفيّتهاي بهبود ميزان تحقق و اجرايي شدن برنامه بررسي -

گروه آموزشي توسط دفتر  كيفيّتهاي بهبود ميزان تحقق و اجرايي شدن برنامه بررسي -
 دانشگاه كيفيّتنظارت، ارزيابي و تضمين 

ها توسط هيأت نظارت، ارزيابي و ها و اجراي آنسي فرايند ارزيابي، تدوين برنامهبرر  -
 استان  كيفيّتتضمين 

 

 بحث پاياني
هدف اصلي نظام جامع نظارت، ارزيابي و تضمين ، كيفيّت، بحث جديد ينامهدر آئين
در  كيفيّتارزيابي و تضمين هاي نظارت،تردفشود. در اين راستا، ، محسوب ميكيفيّت

سازي و فرهنگشوند ضمن ي از اركان اساسي نظام، متعهد ميعنوان يکبه هادانشگاه
در  كيفيّتهاي بهبود ايجاد شبکهبه كيفيّتريزي بهبود  نهادينه كردن فرايند برنامه

ها و تمامي واحدهاي ها و معاونتها، دانشکده انشگاه )در سط  گروهسط  د
ارزيابي و تضمين ساختار نظارت،براي تحقق اين امر، د. ندانشگاهي( مبادرت نماي

مورد بازنگري قرار بگيرد و از نيروهاي متخصص در اين  ستبايمي دانشگاه كيفيّت
 زمينه استفاده شود.

هاي بهبود االنه در ارزيابي و تدوين برنامه، فعواحدهاي دانشگاهيكه براي آن
در  كيفيّتارزيابي و تضمين ، دفاتر نظارت،مشاركت نمايند؛ الزم است كيفيّت

در عنوان يک وظيفه بهدر واحدهاي دانشگاهي را  كيفيّتهاي بهبود برنامه ،هادانشگاه
و ديگر  ها از مديران گروهمبناي ارزيابي خويش را و  نمودهتعريف مديريت  يهچرخ
 ،رواز اين قرار بدهند. كيفيّتهاي بهبود اجراي مفاد سند برنامه ،هاي دانشگاهبخش



 

 

 كيفيّتارزيابي و تضمين ي نظارت،مقولهبه ترينگاه جامع هاترم است، مديران دفالز
 ديريتي و پشتيباني( داشته باشند.ارتقاي، فرهنگي، مفنّاوري)آموزشي، پهوهشي، 

گيري، ميمدانشگاه در سط  تص كيفيّتجايگاه مديريت نظارت، ارزيابي و تضمين 
انشگاه )ارزيابي راهبردي در هاي كالن دها و خط مشيارزيابي راهبردي سياست

 ريزي برنامهگذاري و و ...(، سياست فنّاوريهوهشي، فرهنگي، هاي آموزشي، پحوزه
مند نظامهاي از الگوها و روش گيريبهرهواحدهاي دانشگاهي و در نهايت  كيفيّتبهبود 

، برنامه ريزي آموزشي در سط  )ارزيابي دروني كيفيّتدر امر نظارت، ارزيابي و تضمين 
از  هاي دانشگاهيدر تمامي حوزه كيفيّتهاي بهبود تدوين برنامهو...( و  يک واحد
در آن  الزم است و تضمين ارزيابيهاي نظارت،ترامات اساسي است كه دفجمله اقد

 . تالش كنند مسير
خود را نيز آمادگي  فنّاوريعلوم، تحقيقات و  كيفيّتارزيابي و تضمين مركز نظارت،

دارد. اعالم مي كيفيّتارزيابي و تضمين هاي نظارت،تربراي راهنمايي و هدايت دف
هاي مرتبط در اين ها و دستورالعملنامههاي آموزشي، تدوين شيوهبرگزاري كارگاه

 حوزه از جمله وظايف مركز است.
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