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 چکیده
ن در ای بهبود کیفیت موفق، در امرآموزش عالی در اغلب کشورهای نظام سنجی در اد نهادهای ملی ارزیابی و اعتبارساختارسازی و ایج

ابزارها و سازوکارهای  های مدیریت کیفیت،ز شد. این امر موجب شده است که سیستماآغ خورشیدی(0631میلادی ) 0891از دهه نظام، 

 تیفیمربوط به فرهنگ کهنجارهای  ها وآید. همچنین، ارزش وجوده شده ب فردی در کشورهای یاد لازم برای توانمندسازی سازمانی و

 از طریق برقراری ارتباطات تنکاتنگکشورهای یاد شده، یک از نهادهای ملی ارزیابی و اعتبارسنجی  نیز اشاعه یابد. به عبارت دیگر، هر

های الیتفع به اعتمادسازی پرداخته و مشارکت اعضای هیات علمی را در امر ارزیابی مستمر کیفیت و بهبود ،ربطبا نظام آموزش عالی ذی

اشاره کرد. نهادهای ملی ارزیابی و اعتبارسنجی در آسیا و هندوستان  در اروپا فرانسهکشور توان به ند. برای مثال، میفراهم سازدانشگاهی 

اند. های آموزشی دانشگاهی متمرکز کردهارتقاء کیفیت فعالیت برونی و نیز این کشورها، هدف اصلی خود را به ارزیابی درونی و در

ربط به تدوین و عرضه و ارزیابی و نیز هدایت واحدهای سازمانی نظام آموزش عالی ذیرویج فرهنگ کیفیت به منظور ت همچنین،

وضعیت ایجاد نهاد ملی "توان مطرح کرد این است: اند. در این باره سوالی را که میرهنمودهای انجام ارزیابی درونی و برونی پرداخته

برای پاسخ دادن به این سوال یک مطالعه انجام گرفته است که بخشی از  "ان چگونه است؟ارزیابی و اعتبار سنجی در آموزش عالی ایر

دهد که در ایران ظاهراً سه نهاد ملی ارزیابی و اعتبارسنجی تاسیس شده شود. نتایج مطالعه نشان مینتایج آن در این مقاله عرضه می

(؛ )ب( دبیرخانه شورای آموزش "عتف"، تحقیقات و فناوری )در وزارت است: )الف( مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی

دبیرخانه  میان این سه نهاد، در(؛ و )پ( موسسه ارزشیابی آموزش مهندسی ایران. بهداشت وزارت آموزشی معاونتپزشکی عمومی )در 

ضوابط  هبا توجه ب ایران را، عمومی درشورای آموزش پزشکی عمومی موفق شده است که صلاحیت ملی سنجش کیفیت آموزش پزشکی 

م در این مقاله ضمن مرور ضوابط لاز اند.اما، دو نهاد دیگر تاکنون به کسب چنین صلاحیتی نایل نشده ید جهانی، بدست آورد.مورد تأی

 یرد وگرد تحلیل قرار میهای نهادهای مای ملی ایرانی موفعالیت ها وهدف ید جهانی،بی به موقعیت یک نهاد ملی مورد تأیبرای دستیا

 شود.ها و عوامل بازدارنده در انجام ارزیابی درونی توسط این نهادها اشاره میها، فرصتها، ضعفبه اجمال قوت
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