فراخًان ايلًیتهای پژيهشی سازمان سىجش آمًزش کشًر سال 1۳۹۴
هزوش تحمیمات ارسضیاتی ،اػتثارسٌجی ٍ تضویي ویفیت آ هَسش ػالی ساسهاى سٌجص آهَسش وطَر ،در راستای تحمك وارا ٍ
اثزتخص هاهَریتّای ساسهاى ،اٍلَیتّای پژٍّطی خَد را در سال  1394تِ ضزح سیز اػالم هیًوایذ:
الف :حًزٌ سىجش ي اودازٌ گیری
 .1اهىاى سٌجی تزگشاری آسهَىّای هَاسی تِ هٌظَر واّص خطزپذیزی آسهَىّا
 .2تزرسی رٍیىزدّای ّوتزاسساسی آسهَىّای سزاسزی
 .3تزرسی ٍ همایسِ ضیَُّای ػلوی ًوزُ ول ساس آسهَىّای سزاسزی ٍ ارائِ رٍش تْیٌِ
 .4تزرسی ًحَُ اػتثاردّی تِ وارًاهِ آسهَى داٍطلثاى
 .5طزاحی آسهَىّای هْارت-وارایی تا ّذف اػتثارتخطی تِ اًَاع هْارتْا ٍ واراییّای غیز داًطگاّی
 .6اهىاى سٌجی تزگشاری ٍ اجزای آسهَىّا تزاساس ًظزیِ IRT
 .7تؼییي هٌاسثتزیي ضیَُ تزاس ًوزات سَاتك تحصیلی تزای اػوال در آسهَىّای سزاسزی
 .8تزرسی رٍشّای تْیٌِ ساسی هحتَای آسهَىّای تحصیالت تىویلی
 .9طزاحی آسهَىّای هطاتِ تا آسهَى ) (GREدر سطَح ٍ هماطغ هختلف تحصیلی آهَسش ػالی
ب :حًزٌ شیًٌها ي ضًابط اجرای آزمًنها
 .1تزرسی ٍ هطالؼِ هطىالت هؼلَالى در آسهَىّای سزاسزی
 .2تزرسی ٍ تؼییي هٌاسثتزیي ضیَُّای گشیٌص داًطجَ تِ تفىیه آسهَىّای سزاسزی
 .3تْزُ گیزی اس فٌاٍریّای ًَیي در اجزای آسهَىّای سزاسزی
 .4طزاحی دٍرُّای آهَسش ػَاهل اجزایی تزگشاری آسهَىّای سزاسزی
 .5طزاحی ًظام صالحیت حزفِ ای ػَاهل اجزایی آسهَىّای سزاسزی
 .6تزرسی رٍشّای تزآٍرد تؼذاد داٍطلثاى هجاس تِ اًتخاب رضتِ ٍ ضزوت در هصاحثِ در آسهَىّای سزاسزی
 .7تزرسی راّىارّای ساهاًذّی ٍ ًظارت تز وافی ًتّا تا توزوش تز هَضَػات هزتَط تِ آسهَىّای سزاسزی
 .8آسیة ضٌاسی حفاظت ٍ اهٌیت آسهَىّا ٍ ارائِ چارچَب هٌاسة
ج :حًزٌ ابعاد اجتماعی آزمًنها
 .1تزرسی ػولىزد داٍطلثاى آسهَىّا اس جٌثِ ی ٍضؼیت تحصیلی در هٌاطك هختلف وطَر
 .2افىارسٌجی اساتیذ ٍ داًطجَیاى ًسثت تِ فزایٌذ هصاحثِ در دٍرُ ی دوتزی ًیوِ هتوزوش
 .3تزرسی هثاًی اجتواػی سٌجص ػولی
 .4تزرسی هیشاى تٌاسة رضتِّای تحصیلی آهَسش ػالی تا ًیاسّای هٌاطك هختلف وطَر

 .5افىارسٌجی الطار هختلف اجتواػی ًسثت تِ آسهَىّای سزاسزی
 .6تزرسی تاثیز ٍ تاثزات ٍ هَسسات ٍ آهَسضگاُّای آساد تا تاویذ تز آسهَىّای سزاسزی
 .7تزرسی ٍضؼیت پذیزفتِ ضذگاى ًظام داًطگاّی تا تَجِ تِ جْت گیزیّا ٍ اسٌاد آهایص سزسهیي
د :حًزٌ ارزشیابی ،اعتبارسىجی ي تضمیه کیفیت آمًزش عالی
 .1طزاحی ًظام جاهغ ارسضیاتی پیطزفت تحصیلی داًطجَیاى
 .2تزرسی هثاًی اجتواػی ارسضیاتی آهَسضی
 .3طزاحی ًظام رتثِ تٌذی(طثمِ تٌذی /خَضِ تٌذی) داًطگاُّا ٍ هَسسات آهَسضی ػالی
 .4طزاحی ٍ پیادُ ساسی ًظام اػتثارسٌجی آهَسش ػالی ایزاى ٍ تزرسی هَاًغ ٍ هحذٍدیتّای آى
 .5تزرسی هزجؼیت اػتثار فزایٌذّای واری ٍ ًتایج ًْادّای تیي الوللی ٍ هٌطمِ ای رتثِ تٌذی ٍ تاثیزات آى تز تْثَد ٍ ارتماء
ویفیت داًطگاُّا
 .6تزرسی هیشاى وارآهذی ٍ اثزتخطی طزح ارسیاتی درًٍی در گزٍُّای آهَسضی در ارتماء ویفیت گزٍُّای آهَسضی
 .7تزرسی تحمیمی-تطثیمی ًْادّای هتَالی ارسضیاتی ویفیت در داًطگاُّا ٍ هَسسات آهَسش ػالی وطَر
 .8طزاحی الگَی ارسیاتی ویفیت پژٍّص در ًظام داًطگاّی
 .9تزرسی راّىارّای ایجاد ًْادّا ٍ هَسسات هزدم ًْاد ارسضیاتی ٍ اػتثارسٌجی آهَسش ػالی
 .10اهىاى سٌجی استمزار اًجوي ًْادّای تضویي ویفیت وطَرّای حَسُ خلیج فارس /دریای خشر
 .11تذٍیي استاًذاردّای ارسضیاتی ویفیت گزٍُّا ٍ تزًاهِّای آهَسضی داًطگاّی در رضتِّای ػلَم پایِ ،فٌی ٍ هٌْذسی،
ػلَم اًساًی ،وطاٍرسی ٍ ٌّز تِ تفىیه هماطغ تحصیلی
 .12طزاحی الگَی تضویي ویفیت داًطگاُ وارآفزیي
 .13تزرسی ًحَُ ٍ چگًَگی وارتست ًتایج ٍ یافتِّای ارسضیاتی ویفیت (تا تاویذ تز فزایٌذ اًجام ارسیاتی درًٍی در طَل تزًاهِ
چْارم ٍ پٌجن تَسؼِ)
 .14تزرسی ٍ تحلیل ووی ٍ ویفی فؼالیت ارسضیاتی ویفیت در طَل تزًاهِّای چْارم ٍ پٌجن تَسؼِ در آهَسش ػالی
 .15ارسیاتی والى ًظام آهَسش ػالی تزاساس رًٍذ گذضتِ ٍ حال جْت تزسین سیوای آیٌذُ
 .16تزرسی هیشاى اثزتخطی وارگاُّای ارسیاتی درًٍی تز افشایص آگاّی ٍ داًص اػضای ّیات ػلوی داًطگاُّای هجزی ارسیاتی
درًٍی
 .17طزاحی ساهاًِ جاهغ ارسیاتی ػولىزد اػضای ّیات ػلوی تزاساس سیزًظام ّای آهَسش ػالی ٍ ارائِ چارچَتی تزای تزفیغ ٍ
ارتماء تز هثٌای آًْا
 .18طزاحی ًظام هٌاسة ارسیاتی والى ػولىزد تِ تفىیه سیزًظامّای آهَسش ػالی

ٌ :حًزٌ مطالعات تطبیقی
 .1هطالؼِ تظثیمی فزایٌذ آسهَى ساسی در هَسسات آهَسش ػالی دٍلتی ٍ غیز دٍلتی در سایز وطَرّای جْاى

 .2تزرسی تطثیمی ًظام پذیزش داًطجَ در آهَسش ػالی وطَرّای هختلف جْاى (تِ تفىیه هماطغ تحصیلی)
 .3تزرسی تجزتیات هلی ٍ تیي الوللی در سهیٌِ اتؼاد هختلف اًَاع لزًطیٌِّای آسهَى هلی
 .4تزرسی راّىارّای ارتما پایایی آسهَىّای ػولی (رضتِّای دارای آسهَى ػولی)
 .5تزرسی ٍ هطالؼِ رٍشّای تْیٌِ ساسی فزایٌذ اًتخاب رضتِ در آسهَىّای سزاسزی
 .6طزاحی ًظام صالحیت حزفِ ای هطاٍریي هذارس (تا ّذف ارتمای ویفی راٌّوایی داٍطلثاى جْت وٌىَر سزاسزی ٍ
اًتخاب رضتِ)
 .7طزاحی ٍ ایجاد ًظام استاًذاردّای ػٌَاى رضتِّا ٍ گزایصّای داًطگاّی در ّوِ هماطغ داًطگاّی
 .8اهىاى سٌجی تزگشاری آسهَىّای غیزهَظف ساسهاى تِ صَرت ادغاهیّ /وشهاى
شرایط:
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