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  مقدمه
هاي جهـاني و      در آستانه قرن بيست و يكم تحوالت و چالش           

نظير جهاني شدن، ظهور فناوري  اطالعات و ارتباطـات،          محلي  
اقتــصاد مبتنــي بــر دانــائي، تغييــرات جمعيتــي و افــزايش كمــي  
دانــشجويان و كــاهش بودجــه ســرانه آنهــا از يــك طــرف و از 
طرف ديگر افـزايش رقابـت بـين موسـسات آمـوزش عـالي در               
سطح بين المللي، نياز فزاينده براي تحـرك و جابجـائي نيـروي             

اي و متخصص بين كـشورها و تقاضـا  بـراي پاسـخگوئي                حرفه
 -بيشتر در بطن يـك دولـت ارزيـابي كننـده، تغييـرات سـاختي              

كاركردي عمده اي را در نظام هاي آموزش عالي جهان منجـر            
هـاي مربـوط بـه انديـشيدن و           در ايـران كوشـش    . گرديده است 

ساختار سازي درباره ارزيابي و ارتقاي كيفيت آموزش عالي از          
در ايـن رابطـه بـه       . ك دهه قبل مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت          ي

منظور اشاعه فرهنگ ارزيابي كيفيت نظام دانشگاهي برگـزاري         
ها و سمينارها با حضور صاحبنظران و انديشمندان يكي           همايش

 با 1384از اقدامات مؤثري بوده است كه دانشگاه تهران از سال      
، دومـين همـايش     برگزاري اولين همايش در دانشكده مديريت     

در دانشكده روانـشناسي و علـوم تربيتـي و سـومين همـايش در               
اينـك مركـز ارزيـابي    . پرديس هنرهاي زيبا بـه آن عمـل نمـود        

كيفيــت دانــشگاه تهــران در نظــر دارد چهــارمين همــايش را بــا 
هـاي آن در بهبـود       هدف نقش ارزيابي دروني و كاربست يافتـه       

د اسـت چهـارمين همـايش       امي. كيفيت دانشگاهها برگزار نمايد   
ــر    ا ــادل نظ ــشگاهي در تب ــام دان ــت در نظ ــي كيفي ــابي درون رزي

ــابي و   متخصــصين و صــاحب ــدركاران ارزي نظــران و دســت ان
هـا نقـش قابـل تـوجهي ايفـا            ه فعاليت ساختارسازي براي اينگون  

  .نمايد
 

   و محورهاي همايش هاموضوع
  ايران و جهانتازه هاي ارزيابي دروني در   •
  فرهنگ كيفيت در آموزش عالي ايرانو ترويج ني  ارزيابي درو •
  يك بستر و دو رؤيا:  تا رتبه بندي دانشگاهيارزيابي درونياز  •
 بهبود كيفيت و توسعه علمي آموزش عالي  ارزيابي درنقش  •

   كشور
  برونيارزيابيارزيابي دروني زمينه ساز   •
 
   همايش برگزاريقويم زمانيت
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