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طرح  1374به منظور ارتقاي کیفیت آموزش، دبیرخانه شـــوراي نظارت و ارزشـــیابی وزارتخانه از ســـاعت 

ارزشیابی درونی را در شش گروه آموزشی به صورت پایلوت شروع نمود و بتدریج در گروه آموزش اصلی 

اي ســایر دانشــگاه ها گســترش یافت. و در حال حاضــر طبق گزارش شــوراي گســترش در تمامی گروه ه

ست. نکات مثبت نتایج به  سترش یافته ا شورانجام ارزیابی درونی گ شکی ک شگاه هاي علوم پز شی دان آموز

سطوح فراگیران و  شی گروه ها به تفکیک  شیابی درونی یکی تدوین و تعیین اهداف آموز ست آمده از ارز د

ضعیت موجود گروه و اقدام جهت رف سی و ضاي هیات علمی در برر شارکت اع شکالت دیگر جلب م ع م

از ارزشیابی درونی، هدف آموزشی توسط سیستم آموزشی دانشگاه ها می باشد. بنابراین می توان گفت که 

فرآیند به تصویر کشیدن وضعیت نظام دانشگاهی توسط خود اعضاي نظام می باشد و اعضاي گروه آموزشی 

سپس براي شیابی پرداخته ،  ضاوت در باره میزان مطلوبیت و  به گردآوري داده ها در باره عوامل مورد ارز ق

شد ،  شته با ستانداردي وجود ندا ستانداردها می پردازند . ولی چنانچه ا ضع وجود با ا سه و کیفیت آن به مقای

به مقایسه "شخصا  در اینصورت اعضاي گروه با استفاده از اهداف آموزشی و براساس الگوي مبتنی بر هدف

پژوهشی و   ط قوت و ضعف در زمینه عواملی نظیر توان علمی،وضعیت موجود با وضع مطلوب و تعیین نقا

مدیریتی اعضـــاي هیئت علمی ، برنامه هاي درســـی،امکانات و تکنولوژي آموزشـــی و روش هاي یاددهی 

  اقدام می نمایند ،  ،یادگیري و سنجش آموخته هاي دانشجویان

ــاحص هاي آمو ــی ارزیابی درونی ، بهبود یا ارتقاءکیفیت در ش ــاس ــی و مدیریتی هدف اس ــی , پزوهش   زش

  می باشد.
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