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دكتر ا ؛))ره(يني 

 دانشگاه بين المل
يس مركز پژوهش
 المللي امام خمي

حسين سمي؛ )ز

دكتر، )س موسسه
 سيد هادي مر
ي در آموزش عال
ن المللي امام خمي
هشي و فناوري

رئي(حاكم قاسمي 
ي دانشگاه بين

دبير ميز( تخواه
  .)ه پژوهي
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دكتر؛ )موسسه
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زشي دانشگاه بين
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   :مباحث پنل

ي شدن آموزش عالي
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مللي شدن آموزش
گاههاي ايران با آن
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  :زاري پنل
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:دبير ميز نل و
   فراستخواه

م تدوين رمي د
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آينده بين المللي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ه گزارشناس

شماره گزا
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  رست مطالب

 آموزش عالي

لي مي آموزش عا

)ره(ميني

ن المللي امام خم

اه بين المللي امام

ودانشگاه هاي اير

گاههاجهه خالق دانش

فهر

ش و برنامه ريزي

 تطبيقي و نوآوري

ين المللي امام خم

ناوري دانشگاه بين

ده پژوهي دانشگا

زش عالي ايران  و

ي در جهان و نحوه موا

 ر

س موسسه پژوهش

ير ميز

ير گروه مطالعات

موزشي دانشگاه بي

ون پژوهشي و فنا

ركز پژوهشي آيند

نده به آيندة آموز

ي شدن آموزش عالي

ه پنل و روش كار

رئيس:  نورشاهي 

دبي :   فراستخواه

مدي(دي مرجائي 

معاون آمو: ه برزگر

معاو: باس رصافي

رئيس مر:  قاسمي

وعات شكل دهنض

آينده بين المللي 

عنوان

درباره:مقدمه

دكتر نسرين

دكتر مقصود

دكتر سيد ها

دكتر ولي اله

دكتر امير عبا

دكتر  حاكم

چالشها وموض
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 مسير 

ك ن ي
ت علوم 
هي در 
 كه از 

دانشگاه بين المللي
س» ي ايران با آن

ز اعضاي پنل ديدگ
در ادامه ديدگاه ه  

 

در خصوص مو
ز جمله آن و
استاي آموزش
ي از ساز وكار

اوت و زيادي د
م و پيشنهادات

در. اس كرديم
ز دارد در اين

ازي اين جريان
موزشي وزارت
ميز آينده پژوه
طراحي كردند

ي آينده پژوهي د
دانشگاههاه خالق 

ين پنل  هر يك از
.ن كردندبا آن بيا

 

ت توضيحاتي د
هست كه كه ا
شهاي كه در را

ن يكي به عنوا
نيك هاي متفا
ي وزارت علوم
ر موسسه احسا
وزش عالي نياز
و براري راه اندا
باني معاونت آ
هارمين پنل م
ار گفتگويي ط

 وش كار

س مركز پژوهشي
هان و نحوه مواجهه

در اي. ي  برگزار شد
نشگاههاي ايران ب

  عالي
 ابتدا الزم است
به عهده آن ه
ضوعات و چالش
در جهان هم
ده پژوهي تكن

 محترم آموزشي
و جريان را در
تيبان حوزه آمو
مطرح كردند و
ميز هم با پشتب
ما امروز در چه
ب يك ساختا

  هاي ايران با آن
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اره پنل و رو
  

و فناوري و رئيس
موزش عالي در جه

ريزي آموزش عالي
ه مواجهه خالق دا

  : است

 ريزي آموزش ع
ران گرامي در

سري وظايفي به
ستاي حل موض
مطرح شده و د

ايند. هي هست
ابتكار معاونت

ي اين رويكرد و
 به عنوان پشتي
سيار خوبي را م

و اين م. پژوهي
ن فعال شد و م

قالب ريان را در

گاههاجهه خالق دانش

دربا: مقدمه

زشي، پژوهشي و
ين المللي شدن آم

ر		پژوهش و برنامه
ي در جهان و نحوه
 نتيجه گيري شده

ژوهش و برنامه
عزيزان و سرور
ظ ذاتي يك سر

در راس. ي باشد
ي اين روزها م
حث آينده پژوه

در اينجا با ا. د
يريت شكل گ

 نهاد پژوهشي
ستخواه ايده بس
ام ميز آينده پژ
و همكاران آن
ستخواه اين جر

ي در جهان و نحوه موا

م

آموحضور معاونين
آينده بي«ا موضوع

 در محل موسسه پ
شدن آموزش عالي
يان جمع بندي  و

ئيس موسسه پژ
قدم خدمت ع
سسه به لحاظ

موزش عالي مي
ضوعات كليدي
 شده هست بح
عريف مي شود
ده بودند اهميت
اق فكر و يك

قاي دكتر فراس
يف كردند به نا
تر فراستخواه و
اي دكتر فراس

ي شدن آموزش عالي

 آينده پژوهي با ح
و اعضاي پنل و با 

آبان 21چهارشنبه 
 آينده بين المللي ش
ي پنل ارائه و در پاي

رئ: ن نورشاهي 
 عرض خير مق

موس.  ارائه كنم
ر حوزه نظام آم
ست يكي از موض
خگويي مطرح

هاي مختلفي تع
تخواه  كه داد
 عنوان يك اتا

جناب آق. ردارد
فتگويي را تعريف
جناب آقاي دكت

آقا. ما هستيم

آينده بين المللي 

پنل ميز
)ره(خميني 

روز چ 12الي 
خود را درباره
يك از اعضاي

  
  

  
  

دكتر نسرين
با سالم و 

خدمتتان
پژوهش در

مطرح هست
جهت پاسخ
در حوزه ه
دكتر فراست
موسسه به
گامهايي بر
ساختار گف
و ابتكار جن
خدمت شم
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ع پويايي فعاليت

مات تخصصي 
مله محققان جد

دانشگ لي شدن
.ث كشيده است

                     
t 

 نوعي يك نوع

  

پژوهشي ، خدم
از جم  2كيانگ. 

ين المللضوعي ب
ش عالي را به بحث

  

                      

در واقع به. ت

هاي آموزشي ، پ
.يف كرده است
ي مختلف موض
لي شدن آموزش
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دن اين فعاليت
. گيرم را نمي

نيدگي كاركرده
ي وجهاني  تعر
ي در حوزه هاي
ه هاي بين المللي

گاههاجهه خالق دانش

م اينكه پويا بو
ن وقت جلسه ر

الي را به هم تن
، ملي، منطقه اي
 شناسي تفصيلي

مؤلفه ت و خود،
  :هم

ي در جهان و نحوه موا

ده شود و دوم
ن بيشتر از اين

  )دبير ميز(

شدن آموزش عا
ر سطوح محلي،

كتاب) 2003(
 دست داده است
صري نشان  بد

ي شدن آموزش عالي

ل كانوني استفا
من. رفته هست

: (د  فراستخواه

المللي شبين )20
ي دانشگاهي در

(وي . ص است
آموزش عالي به

را در شكل مختص

آينده بين المللي 

طريق پنل
نظر قرار گر

  
دكتر مقصود

003( 1نايت
كارويژه هاي
اين خصوص
ومؤسسات آ
بدهيد اين ر
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ها 

شجويان 

هاي سيستماتيك
لي شدن دانشگاه ه

  ش عالي

مي، كاركنان و دانش

.ه است 

.ود 

  .وهش قرار داد

است و در بررسي ه
انگر هاي بين الملل

 مؤسسات آموزش

اعضاي هيأت علم، 

 ريزي هاي دانشگاه
. شده است

 .  ين شده است

ن را موجب مي شو

در ايران مورد پژو ر
  دانشگاه

سالت
هبردي
ستها
ريت

رسازماني
)رون دانشگاهي 

 ها

 مالي

اني
هشي

وزشي و درسي
يادگيري

)ن دانشگاهي
 الملليو بين

 علمي

ن
 ادارين 

 ت و ارتباطات 

  تقويت

  برنامه

ل توسعه داده شده ا
ها ، مالك ها و نشا

دن دانشگاهها و
لت
 انگر

اه در ميان مديران ،

  .  اشاره مي كند 
 . 

اتژي
ز اولويتهاي برنامه

عريف و تدويناه ت
رنامه ريزي هاي تعيي

ف
بين المللي شدسطح

  هاي ايران با آن
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شگاه را به شرح زير
لي شدن دريك د

 بعد

 مأموريت و رس
 برنامه ريزي راه
 اهداف و سياس
 رهبري و مدير
تشكيالت و ساختار

درون و بر( حمايتي
هزير ساخت

و امور م بودجه
 فرهنگ سازما
 برنامه هاي پژوه

هاي آموها و برنامه
فرايند ياددهي و يا

درون و برون(  طات
هاي علمي وكاري

اعضاي هيأت ع
 دانشجويان

كاركناكارشناسان و
اطالعات ع فناوري

ارزيابي كيفيت و
برنامه هاي فوق

به تفصيل)  1380
است ، مؤلفه ه رده
  )1391فشالنج،  (

يي بين المللي شد
مأموريت و رسال
نشا
ت بين المللي دانشگا

 به بين المللي شدن
مللي و جهاني دارد
رنامه ريزي استرا
ص به عنوان يكي ا
ي بين المللي دانشگا
 با استراتژي ها و بر

سياستها و اهدا:
ه دانشگاه افزايش س

گاههاجهه خالق دانش

ي شدن دريك دانش
ابعاد بين الملل

 ت
 سيستم ح

 دوره ه

 ارتباط
همك

ك
منابع

(تر عباس بازرگان
راوان ،  محك خور
.ش خود منظور كرد

شانگرهاي بازنماي
:1مؤلفه  

ت كافي از مأموريت

سمي دانشگاه دقيقاً
د در عرصه بين المزا

بر:2مؤلفه  

 دانشگاه به طور خاص
براي فعاليتهاياتژي

هاي دانشگاه مطابق
3مؤلفه  

 اجرايي تعيين شده

ي در جهان و نحوه موا

ابعاد بين المللي) 13

در ايران توسط دكت
قيقات  كاربردي فر
شرح زير در پژوهش
فه ها، مالكها و نش

آگاهي و شناخت. 1
  . د دارد

بيانيه مأموريت رس.2
دانشگاه تعامل آز 3

بين المللي شدن. 1
برنامه ريزي استرا.2
اقدامات و فعاليته. 1

سياستها و اهداف.1

ي شدن آموزش عالي

391( ايران فشالنج

 

كه د OEMمدل 
ه پژوهي، طي تحق
وزش عالي را به ش
مجموعه مؤلف

ك
1/1/

وجود
1/1/2
1/1/3

ه ريزي 
ژي 

2/1/  
2/1/2  

/2/2ي شدن

 اهداف 
ي تدوين 

3/1/  
 

آينده بين المللي 

از محققان در

رديف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  
وي برمبناي م
عالي ودانشگاه
ومؤسسات آمو

الكم  

بيانيه .1/1
 مأموريت 

 

برنامه.2/1
 استراتژ

عملياتي.2/2  

وجود.3/1
و سياستهاي
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عضاي 

 .

ودجه 

و 

يتهاي 

 . ت

.دارد  

  .مللي است 
اع(  انساني دانشگاه 

.حمايت مي شود 

.ناسب است 
.ت مي كنند 

  .جود دارد 
دانشگاه وجود دارد

بو... ) جو و استاد و 

د ها ،كنفرانس ها و

. كند 
. ارد 

و خارجي براي فعالي

.ن شده است

دهاي  مربوطه است
 .ال دارند 

در دانشگاه وجود د

   
ي بين المس شاخصها

سعه بين المللي منابع

كارمندان دانشگاه ح

ن المللي دانشگاه من
مللي دانشگاه حمايت

  . د 
 . ت 

صيلي در دانشگاه وج
ن المللي دليتهاي بي

. راهم مي باشد 

مبادله دانشجمايت از 

ر، كنگره ها، بازديد

دولت دريافت مي ك
بين المللي وجود دا
 ساير منابع داخلي و

هاي بين المللي تعيين

يت

 . دي عمل است 

  . ي هستند 
دار مديران در واحد
تعهد و مشاركت فعا

سازماني
للي و گسترش آن د

.شگاه وجود دارد 
براساس) كارمندان 

خدام، ارتقاء و توس

)ون دانشگاهي 
لمي، دانشجويان وك

وري از فعاليتهاي بين
ز برنامه هاي بين الم

دانشگاه وجود دارد
لي معتبر متصل است

ب با رشته هاي تحصي
اي بهره برداري فعا
شجويان متقاضي فر

مالي
و استاد خارجي،حم

اتي خارج از كشور
. ي الزم دارد 

هاي بين المللي از د
ه امور و فعاليتهاي ب

از)  بودجه رسمي 

ني

  هاي ايران با آن
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 با اهداف و سياسته

رهبري و مديري
.الزم استيارات

.ي ثبات الزم است
كتي و براساس آزا
كارآمدي بين المللي
 فعاليتهاي اولويت د
لي كردن دانشگاه تع

كيالت و ساختارس
فعاليت هاي بين المل

ي بين المللي در دانش
ضاي هيأت علمي و ك
ي مدوني براي استخ

درون و بر(يتي
ن، اعضاي هيأت عل

وم، تحقيقات و فناو
ي خارج ازكشور از

زيرساختها:7ه
ي و بين المللي در د
عات علمي بين الملل

متناسب بين المللي
 ورزشي مناسب برا
مللي براي كليه دانش

و امور مابودجه
جذب دانشجو و(د

فرصتهاي مطالعا(ند
بودجه اختصاصي.)

ي برنامه ها و فعاليته
ش خدمات مربوط به

عالوه بر( ويژه لي

فرهنگ سازمان:

گاههاجهه خالق دانش

هاي دانشگاه مطابق

:4مؤلفه  

راي استقالل و اختي
ي در دانشگاه داراي
ت در دانشگاه مشارك
داراي تخصص و ك
مللي از برنامه ها و
ن ارشد در بين الملل

تشك:5مؤلفه  

مستقل براي فعين و

 الزم براي فعاليتهاي
اعض( ساني دانشگاه

عمل و آئين نامه هاي
. وجود دارد ) 
سيستم حماي:6

للي از سوي مديران

دولت و وزارت علو
شگاهها و سازمانهاي
 مؤلفه
براي فعاليتهاي علمي

هاي اطالع و شبكه

مجهز ويشگاههاي
هنگي و كمپ هاي
ز به امكانات بين الم

:8مؤلفه  

يتهاي آموزشي مانند

ليتهاي پژوهشي مانن
..المللي و ترك بين

 منابع مالي ويژه براي
ي الزم براي گسترش
عال به دنبال منابع مال

 .
9مؤلفه  

ي در جهان و نحوه موا

اقدامات و فعاليته .1

رئيس دانشگاه دار.1
مديريت و رهبري. 2
رهبري و مديريت. 3
مديران دانشگاه د .1
بين المانجام امور  .2
رهبران و مديران . 3

ساختارهاي بنيادي. 1

پستهاي سازماني. 1
گزينش منابع انس .2
برنامه ، دستور الع .3

ت علمي و كارمندان
 مؤلفه

فعاليتهاي بين المل .1

سيستم حمايتي د .1
دانشسفارتخانه ها، .2

سايتهاي مناسب بر .1
دانشگاه به مراكز .2

كارگاهها و آزماي .1
مجموعه هاي فره .2
خوابگاههاي مجهز.3

دانشگاه براي فعالي.1
.اصي الزم دارد

دانشگاه براي فعال .2
شها، پروژه هاي مشتر

دانشگاه بودجه و .1
بودجه اختصاصي .2
دانشگاه به طور فع.3

مللي دانشگاه است

ي شدن آموزش عالي

ه
ب فعاليتها 
 سياستها 

3/2/  

ي بين 
ي

4/1/  
4/1/2  
4/1/3

گيها ، 
ها 

دهاي 
ت

4/2/
4/2/2
4/2/3

جود 
ي بين 

ي

5/1/  

كيالت 
ن المللي

5/2/
5/2/2
5/2/3

 هيأت

  حمايتي
شگاهي

6/1/  

  حمايتي
شگاهي

6/2/  
6/2/2  

ختهاي 
العات و 

ت

7/1/1
7/1/2

ختهاي 
ي و 
تي 

7/2/1
7/2/2  
7/2/3  

جه امور 
ي و 
شي

8/1/1
 اختصا

8/1/2
 همايش

ه امور و 
ن المللي

8/2/1  
8/2/2  

8/2/3
 بين الم

آينده بين المللي 

 شده

تناسب.3/2
 با اهداف و

رهبري.4/1
 المللي

ويژگ4/2
مهارته
وكاركرد

 مديريت

وج. 5/1
ساختارهاي
 المللي

تشك.5/2
 سازماني بين

سيستم.6/1
 درون دانش

سيستم.6/2
 برون دانش

زيرساخ.7/1
فناوري اطال
 ارتباطا

زيرساخ.7/2
كالبدي
 تجهيزات

بودجه.8/1
آموزشي
 پژوهش

بودجه.8/2
مات بينخد  
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موز
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يز 
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 .

در ... 

ستفاده 

  . رد 

 .ستند 

  .گاه وجود دارد 

.برگزار مي شود  

  . اسب است 
  . ت 
  . ت 

.شود   حمايت مي

.ه ايجاد شده است 

 .رده است 

 

.گروههاي بحث و 

.رند 

صيلي دانشجويان اس

ي داخلي استادان، 

.وجود دارد

ركتي انجام مي گير

م زمينه ها پايبند هس

.جه مي كنند

در دانشگ...بنيادين و 
  .  وجود دارد 

لمللي در دانشگاه بر

ضاي هيأت علمي منا
شجويان مناسب است

سب استشناسان منا
. حمايت مي شود 

بين المللي مختلف 
 .ايت مي شود
  .ه روز است

در دانشگارشته اي 

از كشور برگزار كر

.ي و جهاني است 

پست الكترونيكي، گ

.للي آشنايي دارند 
س جديد آشنايي دا

. مك مي كند
شيابي پيشرفت تحص

م پست الكترونيكي

ن المللي دانشگاه و

ها و به صورت مشار
. ي شود

در تمام ك وحرفه اي

هاي بين المللي توجه
.م مي گيرند 

هشي
  . جود دارد 

نولوژي، سلولهاي ب
در دانشگاه المللي

اگاههاي علمي بين

المللي اعضشده بين
المللي دانششده بين
المللي كارششده بين

ح ضاي هيأت علمي
علمي بو فرصتهاي 

ي كارشناسان حمال
ي دانشگاه كافي و به

وزشي و درسي
بين رت بين المللي و 

  . ود دارد 
  . گاه وجود دارد 

و مؤسسات  خارج ا
  . شود ئه مي

المللي، بين فرهنگي
يادگيري

ي نظير وب سايت،پ

هاي جديد بين المل
ي و روشهاي تدريس

دي دانشجويان كمك
و متنوعي براي ارزش

)ن دانشگاهي 
ه سيستمطور منظم ب

  هاي ايران با آن

10 

 

ر انجام فعاليتهاي بين

شگاه براساس تيم ه
و ارزش گذاشته مي
ل اخالق آكادميك

 نتايج امور و فعاليته
زبيني و درست انجا
برنامه هاي پژوه

وجدر دانشگاهمللي
ه نانوفناوري، بيوتكن
شريات پژوهشيبين

 جشنواره ها، نمايشگ

ثبت ش و اكتشافات
ثبت ش و اكتشافات
ثبت ش و اكتشافات

اعض هاي مطالعاتيت
ومجامع ت، همايشها،

ي تحقيقاتي بين الملل
لمللي كتابخانه هاي

هاي آموو برنامه
ت روز ، موضوعات

وجودر دانشگاه كي
جي متنوع در دانشگ

با دانشگاهها و مللي
 به زبان انگليسي ارا
حتوايي با ابعاد بين ا
يند ياددهي و يا
ي جديد بين المللي

آموزشي و فناوري
 ياددهي و يادگيري
حور و به تفكر انتقاد
 و روشهاي جديد و

درون و برون(ت
 المللي دانشگاه به ط

  .ود

گاههاجهه خالق دانش

ت و خطرپذيري در

هاي بين المللي دانش
ر دانشگاه احترام و
گاه به رعايت اصول

م گيريهاي خود به
انشگاه با دقت ، تيز

:10مؤلفه  

شي مشترك بين الم
ين و جديد از جمله

مجالت و نشمللي و
ها، سمينارها ونس

اختراعات ترجمه،
اختراعات ترجمه،
اختراعات ترجمه،

المللي و فرصتي بين
مسابقاتجويان در

العاتي و پروژه هاي
هاي اطالعاتي بين ال

دوره ها و:11فه
وجه به تحوالتد با ت

مجازي و الكترونيك
هاي خارجشي زبان

هاي مشترك بين الم
اي درسي دانشگاه

ي دانشگاه داراي مح
فرا:12همؤلف  

وزشي و فناوري ها
 .

علمي به تكنولوژي آ
علمي از راهبردهاي
س خالق، دانشجو مح
علمي از سازوكارها

ارتباطات:13لفه
رد فعاليت هاي بين
ديران ارسال مي شو

ي در جهان و نحوه موا

نوآوري ، خالقيت . 1

تا چه ميزان فعاليته. 1
به ارباب رجوع د .2
منابع انساني دانشگ .1

مديران در تصميم .1
امور بين المللي د .2

هاي پژوهشپروژه. 1/
پژوهشهاي بنيادين.2/
الم انتشارات بين . 3/
كنگره ها،كنفرا .4/

عيت تأليف،وض. 1/
وضعيت تأليف، .2/
وضعيت تأليف،. 3/
هاياز مأموريت .4/
از مشاركت دانشج .5
از فرصتهاي مطا .6/
همنابع و پايگاه.3/1

 مؤلفه
دوره هاي جديد .1/
دورههايĤموزشيم .2/
رشته هاي آموز .3/
دانشگاه دوره ه . 4/
هابرخي از برنامه.1/
برنامه هاي درسي.2/

از تكنولوژي آمو.1/
س استفاده مي شود

اعضاي هيأت عل .2/
اعضاي هيأت عل .1/
روشهاي تدريس.2/
اعضاي هيأت عل .1/

. نند
 مؤلف

اطالعات در مور. 1/
جويان، كاركنان ، مد

ي شدن آموزش عالي

ري و 
يري 

9/1/1  

رايي و 
داري 

9/2/1
9/2/2  

ت اصول 
ي

9/3/1

 گرايي 
جزئيات

9/4/1  
9/4/2  

فقنامه 
 هشي و
رمايه 
هاي 

شي

10/1/
10/1/
10/1/
10/1/

ثار و 
ژوهشي 

هيأت 
شجويان 

سان

10/2/
10/2/
10/2/
10/2/  
10/2/5  

10/2/
نابع 

كتابخانه
10/3

ه هاي  
ي بين 

ي

11/1/  
11/1/
11/1/
11/1/

هاي مه
 المللي

11/2/
11/2/

فاده از 
العات و 

ت 

12/1/
 تدريس

12/1/  

شهاي 
س 

12/2/  
12/2/  

ه هاي 
بي

12/3/
 مي كن

باطات 
شگاهي 

13/1/
دانشج

 

آينده بين المللي 

نوآو.9/1
 خطرپذير

تيم گر.9/2
مد مشتري  

رعايت.9/3
 اخالقي

نتيجه.9/4
 و توجه به ج

تواف.10/1
هاي پژوه
توسعه سر
گذاري ه
 پژوهش

آث. 10/2
فعاليتهاي پژ
اعضاي ه
علمي ، دانش
 و كارشنا

من. 10/3
 اطالعاتي ك

دوره.11/1
آموزشي
 المللي

برنام.11/2
 درسي بين

استف.12/1
فناوري اطال

 ارتباطات
روش.12/2

 تدريس
شيوه.12/3

 ارزشياب

ارتب.13/1
 درون دانش



 

ران
ي اي

عال
ش 

موز
ي آ

هش
پژو

ده 
آين

يز 
 م رجي 

نلهاي 

  . دارد 

هيأت 

ن 

ي 

 

  .د  
ي، بين المللي و خار

نشريه ها، پاز طريق 

للي دانشگاه وجود

براي اعضاي ه...  و

 

اوري اطالعات ، بين

گي و بين المللي برا

براي...  فرهنگي و

ارتباطات قوي دارد
 دانشگاههاي داخلي

ن المللي دانشگاه از

و ارتباطات بين المل
 . دارد 

 .شور دارد 
خواست اجازه كار

   .  
.لف عضويت دارد 

.ود  

  . ت 
 .   ندهستند 

زبانهاي خارجي، فنا

رتباطات بين فرهنگ

  . وجود دارد 

. است 

. د 

ري اطالعات ، بين

. ان است 

لي خارج ازكشور ا
كاري با مؤسسات و

 ارتباطات ملي و بين

 برنامه ها ، فعاليتها و
 داخلي و خارجي د

الملليو بين
داخل و خارج از كش
دمات مربوط به درخ

نشگاهي فعال دارد
اي بين المللي مختلف

علمي
. ود دارد 

گاه استفاده مي شو

دانشگاه مناسب است
 شدن متعهد و پايبند

وشهاي تدريس ، ز

ن
عات و ارتباطات ، ا

ن خارجي و داخلي
  .  سب است 

در دانشگاه مناسب ا
 .سب است 

ان اداري
ين المللي مي باشند

.متعهد هستند 
نهاي خارجي، فناو

مه هاي رشدكاركنا
 و ارتباطات

  هاي ايران با آن
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شخصيتهاي بين الملل
ي ارتباط و همك برا

خصوص فعاليتها و
  . وجود دارد 

 وب درباره معرفي
با دانش آموختگان

هاي علمي وري
ن المللي  فعال در د

خد/ اقامت/ ون ويزا
. ند

ملي و بين المللي دا
 مجامع و اتحاديه ها

اعضاي هيأت ع
لي در دانشگاه وجو
ي تدريس در دانشگ

ي هيأت علمي در د
عاليتهاي بين المللي

ن المللي از جمله ر
.ر مي شود زا

دانشجويان:16
رجي، فناوري اطالع

 پذيرش دانشجويان
آمد در دانشگاه منا
به كل دانشجويان د
جويان خارجي مناس
شناسان و كاركنا
ي تخصصي شغلي بي

المللي دانشگاه مبين
 المللي از جمله زبا

سان از اولويت برنام
ي اطالعاتفناور

گاههاجهه خالق دانش

گاهها، سازمانها و ش
برنامه هاي منظمي

تبليغات مناسبي در خ
جمعي و بين المللي
مي در شبكه جهاني
هاي ارتباطي قوي ب

همكار:14مؤلفه
 و مراكز مطالعه بين
ت و خدماتي پيرامو
جويان فراهم مي كن

ها و توافقنامه هاي م
،هاها،كنسرسيومكه

:15مؤلفه  

بين المللهيأت علمي
ت علمي خارجي براي

ه و راهنمايي اعضاي
لمي به برنامه ها و فع

گاههاي آموزشي بين
ي هيأت علمي برگز

 مؤلفه
هاي خارههاي زبان

 .ود

رهاي مشخصي در
شجويان نخبه و سرآ
شجويان غير ايراني ب
انشجافيايي پذيرش د

كارش:17مؤلفه
ه داراي مهارت هاي
 به انجام فعاليتهاي ب
ههاي آموزشي بين

.د
مقاطع باالتركارشناس

منابع ف:18ؤلفه

ي در جهان و نحوه موا

دانشگاه با دانشگ .1/
دستورالعملها و .2/

  . دارد 
اطالع رساني و ت.3/

رسانه هاي جو ساني
مستقيمي هايينكل .4/
دانشگاه شبكه ه.  5/

 م
دانشگاه پرديس. 1/
دانشگاه تمهيدات. 2/

 ، كاركنان و دانشج

دانشگاه قرارداده.1/
شبك دانشگاه در .2/

اعضاي هيمبادله .1/
ازاعضاي هيأت.  2/

حضور ، مشاوره .1/
ي هيأت علاعضا.2/

دوره ها و كارگ .1/
براي اعضاي... گي و

ها وكارگاهدوره .1/
شوجويان برگزار مي

برنامه و سازوكا. 1/
ميزان جذب دانش .2/
نسبت تعداد دانش.3/
پراكندگي جغرا. 4/

كاركنان دانشگاه. 1
كاركنان دانشگاه.2
دوره ها و كارگاه .1

ان برگزار مي گرد
ادامه تحصيل در م.2

 مؤ

ي شدن آموزش عالي

باطات 
گاهي و 

ي

13/2/
13/2/

وجود
13/2/

خبررس
13/2/
13/2/

 وسعه
ي بين 

ي

14/1/
14/1/

 علمي
 

مه فقنا
 و بين 

ي

14/2/
14/2/  

ضاي 
ي بين 

ي

15/1/  
15/1/  

ملكرد 
هيأت 

ي

15/2/
15/2/

ه حرفه 
ي هيأت 

ي

15/3/
 فرهنگ

شد و 
ت 
يان

16/1/
دانشج

حوه 
 توزيع 

 داخلي 
مللي

16/2/
16/2/
16/2/  

16/2/

رتها و 
ركنان

17/1/1  
17/1/2  

و  شد
كنان

17/2/1
 كارمند

17/2/2  

آينده بين المللي 

ارتب.13/2
برون دانشگ
 مرزي

تو .14/1
هاهمكاري
لملليا  

تواف.14/2
هاي ملي

 المللي

اعض. 15/1
هيأت علمي

يالملل  
 

عم.15/2
اعضاي ه
 علمي

توسعه15/3
اي اعضاي
 علمي

رش. 16/1
پيشرفت
 دانشجو

نح. 16/2
پذيرش و
دانشجويان
 و بين الم

مهار.17/1
 عملكرد كار

رش.17/2
 توسعه كار



 

ران
ي اي

عال
ش 

موز
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هش
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ده 
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 . دارد 

ي در 

 . گردد 

فناوري 

 ده مي

 . متناسب است 

.ر مي دهد 

.ده شده است 
وجود در دانشگاه 

مهم ملي و بين المللي

  . ي شود 
نشگاه برگزار مي گ

وزش، پژوهش و ف

در تدريس استفاد 

  .سترسي دارند
ي و كارشناسان مت

 .ست 

.گيرد 

. جام مي گيرد
.  قرار مي گيرد 

. د 
را مورد ارزيابي قرار

نشگاه اختصاص داد
ركنان و دانشجويان

ستاي رويدادهاي م

 دانشگاه استفاده مي
مجموعه دان ي براي

ك  در سه مؤلفه آمو

  عالي 
  ي و اجتماعي

  . دارد 
. جاد شده است 

  .ست 

...وههاي بحث و 

حتي به اينترنت دس
عضاي هيأت علمي
ي دانشگاه مناسب اس

 تقويت
انشگاه انجام مي گي

 .
موزشي دانشگاه انج
 و ارزيابي دانشگاه

.  وجود دارد 
 دانشگاه وجود دارد

المللي دانشگاه رين

بين المللي شدن دانش
، كاري هيأت علمي

 برنامه
  .ه وجود دارد 

 .  
هنري در راس زشي و

ت كمك به اهداف
ي اهداف بين المللي

ش عالي به تفكيك

وزش عسسات آم
 خدمات پشتيباني

در دانشگاه وجود
ر دانشگاه ايجدي

ور برگزار كرده اس

  .جهاني است 
الكترونيكي، گرو
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 و دانشجويان به را
اي دانشجويان، اع
كترونيكي اطالعاتي

رزيابي كيفيت و
ي بطور مستمر در د
مر ارزيابي مي شود

گروههاي آم) وني
مورد تحليل مستمر

كيفيت در دانشگاه
رزيابي عملكرد در

هاي بيو فعاليتات

داف و برنامه هاي ب
زايش انگيزه اعضاي

وقبرنامه هاي ف
لي فعال در دانشگاه
انشگاه وجود دارد
بقات فرهنگي، ورز

 بين المللي در جهت
ين المللي در راستاي

ها ومؤسسات آموزش

دانشگاه ها ومؤس
هش و فناوري و

 آموزش. 1

ه هاي تحصيلي  د
بين رشته ايمللي و

 . 

  . د دارد
ت  خارج از كشو

  . شود
 بين فرهنگي و جه
وب سايت،پست ا

گاههاجهه خالق دانش

 علمي ،كارشناسان
ت رايانه ها با نيازها
نابع و پايگاههاي الك

ار:19مؤلفه  

 اعضاي هيأت علمي
ه بطور مستم دانشگا

رزيابي دروني و بير
به طور م دانشجويان

ي مناسب ارزيابي ك
اي مشخص براي ار

ارتباطامي و مستمر

 براي دستيابي به اهد
دهي براي افزپاداش

ب:20مؤلفه  

ي متنوع و بين الملل
 المللي خاص در دا

فستيوالها و مساهها،

انان ورزشي ملي و
ي علمي و سياحتي بي

لي شدن دانشگاه ه
1391.(  

ن المللي شدن د
ه آموزش، پژوهش

1
متناسب با رشتهلي

موضوعات بين الم
وجود داردنشگاه

 در دانشگاه وجود
شگاهها و مؤسسات

شگليسي ارائه مي
 ابعاد بين المللي،
 بين المللي نظير و

ي در جهان و نحوه موا

كليه اعضاي هيأت 
كميت و كيفيت.2
كميت و كيفيت من 

ارشييابي آموزشي 
فعاليتهاي پژوهشي 
ار( ارزيابي كيفيت  
پيشرفت تحصيلي د 
ساختار و سيستمهاي 

برنامه و سازوكار ها
طور رسمدانشگاه به 

پاداشها و جوايزي 
برنامه و فعاليتهاي پ 

انجمن ها و كلوپها 
نشانها و جوايز بين 
همايشها، نمايشگاه 

 .برگزار مي گردد
ز هنرمندان و قهرما

بازديدها، اردوهاي 

عه الزامات بين الملل
فشالنج،(حصا شد

الزامات بين
تفكيك سه مؤلفه

مجهز و بين المللي 
 تحوالت روز ، م

در دانشلكترونيكي
ي خارجي متنوع
ك بين المللي با دانش
دانشگاه به زبان انگ
داراي محتوايي با
اوري هاي جديد

ي شدن آموزش عالي

بع 
باطي

18/1/1.
18/1/2

بع 
ي 
ي

18/2/1.

يابي 
 و 
ي

19/1/1.  
19/1/2.  

19/1/3.  

19/1/4.  

يابي 
 و 

بين 

19/2/1.  
بر.19/2/2  
19/3/3.  

.19/4/1ويت  
19/4/2.

تهاي 
ي 
- بين

20/1/1.
20/1/2.
20/1/3.

دانشگاه ب
ا.20/1/4
20/1/5.

ين تحقيق مجموعه
تيباني و اجتماعي اح

به ت

و آزمايشگاههاي
 جديد با توجه به
موزشيمجازي و ال
هاي آموزشي زبان

وره هاي مشترك
هاي درسي دمهرنا

ي درسي دانشگاه د
ژي آموزشي و فنا

آينده بين المللي 

منا.18/1
 فناوري ارتب

منا.18/2
فناوري
تياطالعا  

ارزي.19/1
آموزشي
 پژوهشي

ارزي.19/2
عملكرد
فعاليتهاي ب
 المللي

تقو.19/4  

فعاليت.20/1
توسعه اي
فرهنگي و ب
 المللي

  
همچنين در اي
و خدمات پشت

  

كارگاهها و.1
دوره هاي. 2
دورههايĤم. 3
رشته هاي. 4
دانشگاه د. 5
برخي از بر. 6
برنامه هاي. 7
از تكنولوژ. 8



 

ران
ي اي

عال
ش 

موز
ي آ

هش
پژو

ده 
آين

يز 
 م

ي 

زار 

 مي 

  .فاده مي كنند 

براي... ن فرهنگي و

ي دانشجويان برگز

كارمندان برگزار

.د 

ي دانشجويان استف

ي اطالعات ، بين

و بين المللي براي

  .دارد 

براي ك... رهنگي و

  .ه وجود دارد 

  .ار مي شود
  . ب است 

 
 

.شود  حمايت مي

  .شنايي دارند 
ديد آشنايي دارند

  . مي كند 
ي پيشرفت تحصيلي

  . دارد

ي خارجي، فناور

ات بين فرهنگي و

 و داخلي وجود د

. ت

، بين فر اطالعات 

  . است
.رد

. م مي گيرد 
 .رار مي گيرد 

 ي

در دانشگاه... ن و
  .  دارد

 در دانشگاه برگزا
أت علمي مناسب

 . ن مناسب است 
 . ن مناسب است 

  . ت مي شود 
 المللي مختلف حم

  . مي شود 
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ديد بين المللي آش
شهاي تدريس جد
انشجويان كمك
عي براي ارزشيابي
و خارج از كشور

. د
 .تفاده مي شود

 . ه مناسب است
ي تدريس ، زبانهاي

ارتباطات ، ارتباطا

نشجويان خارجي
  .  ست

شگاه مناسب است
  .ست

خارجي، فناوري

ي رشدكاركنان
شگاه انجام مي گير
شي دانشگاه انجام
رزيابي دانشگاه قر

وهش و فناوري
  . ه وجود دارد
 .بر متصل است

  . رد
، سلولهاي بنيادين

شگاه وجودر دان
المللي علمي بين

المللي اعضاي هيأ
المللي دانشجويان
المللي كارشناسان
هيأت علمي حمايت

علمي بينصتهاي
رشناسان حمايت

گاههاجهه خالق دانش

و فناوري هاي جد
 و يادگيري و روش
ه تفكر انتقادي دا
اي جديد و متنوع
  فعال در داخل و
انشگاه وجود دارد
س در دانشگاه استف
 علمي در دانشگاه
 از جمله روشهاي

اوري اطالعات وا

صي در پذيرش دان
دانشگاه مناسب اس
دانشجويان در دانش
خارجي مناسب اس
 از جمله زبانهاي خ

ز اولويت برنامه ها
ور مستمر در دانش

موزگروههاي آ)
مورد تحليل و ار ر

ژو پ. 2
 المللي در دانشگا

ين المللي معتبمي ب
وجود داردانشگاه

ري، بيوتكنولوژي
دوهشيبين المللي

 ها، نمايشگاههاي
اثبت شده بينات
ات شده بينثبات
اثبت شده بينات

طالعاتي اعضاي ه
و فرصع مجامشها،

تي بين المللي كا

ي در جهان و نحوه موا

ولوژي آموزشي و
هبردهاي ياددهي
دانشجو محور و به
زوكارها و روشها
مطالعه بين المللي

بين المللي در داي 
رجي براي تدريس
يي اعضاي هيأت
وزشي بين المللي

  .ي شود
هاي خارجي، فنان

زوكارهاي مشخص
خبه و سرآمد در د
ير ايراني به كل د
رش دانشجويان خ
وزشي بين المللي

التركارشناسان از
ي هيأت علمي بطو
) دروني و بيروني

به طور مستمر ويان

هاي علمي و بين
هاي اطالعات علم

در دك بين المللي
 از جمله نانوفناور
الت و نشريات پژو
ينارها و جشنواره
ختراعات و اكتشافا
ختراعات و اكتشافا
ختراعات و اكتشافا

هاي مطي و فرصت
مسابقات، همايشر 

پروژه هاي تحقيقا

ي شدن آموزش عالي

يأت علمي به تكنو
هيأت علمي از راه
 تدريس خالق، د
هيأت علمي از سا
 پرديس و مراكز م
ضاي هيأت علمي
ي هيأت علمي خار
 مشاوره و راهنماي
 و كارگاههاي آمو

علمي برگزار ميت 
وكارگاههاي زبان

دستورالعمل و ساز
جويان نخذب دانش

داد دانشجويان غي
گي جغرافيايي پذير
 وكارگاههاي آمو

صيل در مقاطع باال
ي آموزشي اعضاي

ارزيابي( كيفيت 
 تحصيلي دانشجو

مناسب براي فعاليته
ه مراكز و شبكه ه
 پژوهشي مشترك
ي بنيادين و جديد

مجالبين المللي و 
ها، سمي،كنفرانس

اخأليف، ترجمه، 
اخأليف، ترجمه، 
اخأليف، ترجمه، 

الملليهاي بينيت
كت دانشجويان در
هاي مطالعاتي و پ

آينده بين المللي 

  . شود
اعضاي هي. 9

اعضاي ه. 10
روشهاي. 11
ضاي هاع. 12
دانشگاه. 13
اعضمبادله . 14
ايازاعض. 15
حضور ،. 16
دوره ها. 17

اعضاي هيأت
ها ودوره. 18
  .شودمي
برنامه ، د. 19
ميزان جذ. 20
نسبت تعد. 21
پراكندگي. 22
دوره ها. 23

  .گردد 
ادامه تحص. 24
ارزشيابي. 25
ارزيابي ك. 26
پيشرفت. 27

سايتهاي م. 1
دانشگاه به. 2
هايپروژه. 3
پژوهشهاي. 4
انتشارات ب. 5
كنگره ها،. 6
وضعيت تأ. 7
وضعيت تأ. 8
وضعيت تأ. 9

از مأموري. 10
از مشارك. 11
از  فرصته. 12
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ده 
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يز 
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 .  

 و 

ي الزم 

 هاي 

جويان وجود دارد

ضاي هيأت علمي

.د 

بودجه اختصاصي

و همايشها، پروژه

  .ت 

 كاركنان و دانشج

  .ت 

 .  

 

  .رد 

  .ي است 
اعض( ساني دانشگاه

  .مايت مي شود 
.سب است 
 .ت مي كنند

نشگاه وجود دارد

ب... ) جو و استاد و

 ها ،كنفرانس ها و

. ند 
. د 

  . است
  .سي دارند 

سان متناسب است
  .ت

 تماعي

ضاي هيأت علمي،

ي هاي دانشگاه است
  . است

  .  ده است 
 موجب مي شود

  .ه است 

. ي مربوطه است 

دانشگاه وجود دار

خصهاي بين المللي
ن المللي منابع انسا

مندان دانشگاه حم
مللي دانشگاه مناس
ي دانشگاه حمايت
هاي بين المللي دان

  .م مي باشد
ت از مبادله دانشج

كنگره ها، بازديد

ت دريافت مي كن
 المللي وجود دار

  هاي ايران با آن
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اه كافي و به روز
ي به اينترنت دسترس
ت علمي و كارشنا

نشگاه مناسب است
. مي گيرد

 پشتيباني و اجت
اعضايان مديران ،

  .  مي كند

تهاي برنامه ريزي
ف و تدوين شده
زي هاي تعيين شد
ن المللي شدن را
 المللي تعيين شد

  .عمل است
  . ند

ر واحدهاييران د
  .هستند

 گسترش آن در د
  .  وجود دارد

براساس شاخ) دان
رتقاء و توسعه بين

دانشجويان وكارم
ز فعاليتهاي بين الم
لليمه هاي بين الم

هره برداري فعاليته
ويان متقاضي فراهم
تاد خارجي،حمايت

خارج از كشور، ك

بين المللي از دولت
ر و فعاليتهاي بين

گاههاجهه خالق دانش

بخانه هاي دانشگا
جويان به راحتيش

يان، اعضاي هيأت
يكي اطالعاتي دان

قرار ميرد ارزيابي

خدمات. 3
للي دانشگاه در مي
مللي شدن اشاره

  .جهاني دارد
وان يكي از اولويت

مللي دانشگاه تعريف
ژي ها و برنامه ريز
ه افزايش سطح بين
ف و سياستهاي بين

. زم است 
. الزم است

براساس آزادي ع
ي بين المللي هستن
ي اولويت دار مد
ن دانشگاه متعهد ه
هاي بين المللي و
مللي در دانشگاه
ت علمي و كارمند
ي براي استخدام، ا

اي هيأت علمي، د
يقات و فناوري از
ج ازكشور از برنا
ي مناسب براي به
براي كليه دانشجو
ذب دانشجو و است

صتهاي مطالعاتي خ
 .دارد م

مه ها و فعاليتهاي ب
ات مربوط به امور

ي در جهان و نحوه موا

تي بين المللي كتاب
،كارشناسان و دانش
ا نيازهاي دانشجوي
يگاههاي الكتروني
اه بطور مستمر مو

 مأموريت بين المل
گاه دقيقاً به بين الم
صه بين المللي و ج
 طور خاص به عنو
 فعاليتهاي بين الم
تژاه مطابق با استرا

عيين شده دانشگاه
اه مطابق با اهداف
الل و اختيارات ال
شگاه داراي ثبات
شگاه مشاركتي و ب
خصص و كارآمدي
رنامه ها و فعاليتهاي
ر بين المللي كردن
قل براي فعاليت ه
ي فعاليتهاي بين الم

اعضاي هيأت( گاه
ن نامه هاي مدوني

وي مديران، اعضا
وزارت علوم، تحقي
و سازمانهاي خارج
كمپ هاي ورزشي
كانات بين المللي بر

ذج(موزشي مانند

فرص(ژوهشي مانند
جه اختصاصي الزم
ي ويژه براي برنام
اي گسترش خدما

ي شدن آموزش عالي

هاي اطالعاتيايگاه
ضاي هيأت علمي،
كيفيت رايانه ها با
وكيفيت منابع و پاي
ي پژوهشي دانشگا

 شناخت كافي از
ريت رسمي دانشگ

د در عرصعامل آزا
ي شدن دانشگاه به
ي استراتژي براي
و فعاليتهاي دانشگا
 اهداف اجرايي تع
و فعاليتهاي دانشگا
شگاه داراي استقال
 و رهبري در دانش
و مديريت در دانش
دانشگاه داراي تخ
ور بين المللي از بر
و مديران ارشد در
هاي بنيادين و مستق
سازماني الزم براي
 منابع انساني دانشگ
دستورالعمل وآئين

  .وجود دارد 
بين المللي از سوي 

حمايتي دولت و و
نه ها، دانشگاهها و
 هاي فرهنگي و ك
ههاي مجهز به امك
 براي فعاليتهاي آم

 براي فعاليتهاي پژ
بودج...) لمللي و 

 بودجه و منابع مالي
ختصاصي الزم برا

آينده بين المللي 

منابع و پا. 13
كليه اعض. 14
كميت وك.15
كميت و. 16
فعاليتهاي. 17

آگاهي و. 1
بيانيه مأمور. 2
دانشگاه تع. 3
بين المللي. 4
برنامه ريزي. 5
اقدامات و. 6
سياستها و. 7
اقدامات و. 8
رئيس دانش. 9

مديريت. 10
رهبري و. 11
مديران د. 12
انجام امو. 13
رهبران و. 14
ساختارها. 15
پستهاي س. 16
گزينش. 17
برنامه ، د. 18

و) كارمندان 
فعاليتهاي. 19
سيستم ح. 20
سفارتخان. 21
مجموعه. 22
خوابگاهه. 23
دانشگاه. 24

دارد 
دانشگاه. 25

امشترك بين
دانشگاه. 26
بودجه اخ. 27
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ن ، 

 
رسانه و 

دان و 

رگزار 

ليتهاي بين المللي

شجويان، كاركنان

 .جي وجود دارد 
ولهاي خبررساني 

  .  دارد

يأت علمي، كارمند

 .د دارد 

مللي در دانشگاه بر

 . گردد

 خارجي براي فعال

  .  

خلي استادان، دانش

 
بين المللي و خارج

نشريه ها، پانلريق 

 دانشگاه وجود د

براي اعضاي هيأ.. 

  .ر مي دهد
.ده شده است 
وجود در دانشگاه

مهم ملي و بين المل

  . مي شود 
نشگاه برگزار مي

ير منابع داخلي و

  .د دارد
ي انجام مي گيرد

.كنند

ت الكترونيكي داخ

 .ارد طات قوي د
گاههاي داخلي، بي
للي دانشگاه از طر

باطات بين المللي
  

..ست اجازه كار و

  .ضويت دارد ع
  .ستند

 .
مورد ارزيابي قرار
شگاه اختصاص داد
كنان و دانشجويان

تاي رويدادهاي م

دانشگاه استفاده م
 براي مجموعه دان

  هاي ايران با آن
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از سا) جه رسمي

للي دانشگاه وجود
ه صورت مشاركتي

  .د
 . ها پايبند هستند

نشگاه توجه مي ك
  . گيرند

نظم به سيستم پست

رج ازكشور ارتباط
 مؤسسات و دانشگ
ات ملي و بين المل

 ها ، فعاليتها و ارتب
. و خارجي دارد

مربوط به درخواس

 .  هي فعال دارد
 المللي مختلف ع
 متعهد و پايبند هس

 . مللي مي باشند
  .د هستند
. ود دارد

شگاه وجود دارد
لمللي دانشگاه را م
 المللي شدن دانشگ

، كاركيأت علمي
  .جود دارد

ي و هنري در راست

دكمك به اهداف
هداف بين المللي

گاههاجهه خالق دانش

بودجعالوه بر ( ژه

 فعاليتهاي بين المل
راساس تيم ها و به
ش گذاشته مي شود
قي در تمام زمينه
مور بين المللي دان
 درست انجام مي
دانشگاه به طور من

ي بين المللي خار
باط و همكاري با
ص فعاليتها و ارتباطا

باره معرفي برنامه
آموختگان داخلي

خدمات م/ اقامت

ين المللي دانشگاه
و اتحاديه هاي بين
ي بين المللي شدن
صي شغلي بين الم
للي دانشگاه متعهد
ت در دانشگاه وجو
ي عملكرد در دانش

المهاي بين فعاليت
 و برنامه هاي بين
 انگيزه اعضاي هي
عال در دانشگاه وج

  . ه وجود دارد
 فرهنگي، ورزشي

لمللي در جهت ك
مللي در راستاي اه

ي در جهان و نحوه موا

بال منابع مالي ويژ

رپذيري در انجام
 المللي دانشگاه بر
اه احترام و ارزش
عايت اصول اخالق
ي خود به نتايج ام

بيني وا دقت ، تيز
 هاي بين المللي د

زمانها و شخصيتها
 منظمي براي ارتب
ناسبي درخصوص

  .د دارد
كه جهاني وب درب
ي قوي با دانش آ
/تي پيرامون ويزا

نامه هاي ملي و بي
، مجامع وهارسيوم

نامه ها و فعاليتهاي
مهارت هاي تخصص

الملل فعاليتهاي بين
ب ارزيابي كيفيت
خص براي ارزيابي

وارتباطات مستمر
به اهداف ستيابي

هي براي افزايش
ع و بين المللي فع
 خاص در دانشگا
تيوالها و مسابقات

رزشي ملي و بين ا
 و سياحتي بين الم

ي شدن آموزش عالي

 به طور فعال به دنب
  .ت 

 ، خالقيت و خطر
زان فعاليتهاي بين
 رجوع در دانشگا
اني دانشگاه به رع
در تصميم گيريهاي
 المللي دانشگاه با
ت در مورد فعاليت

  .ل مي شود 

 با دانشگاهها، ساز
برنامه هايعملها و

ساني و تبليغات من
و بين المللي وجو

مستقيمي در شبك 
 شبكه هاي ارتباطي
 تمهيدات و خدما

  .راهم مي كند 

 قراردادها و توافقن
ها،كنسرشبكه  در

هيأت علمي به برن
 دانشگاه داراي م
 دانشگاه به انجام

اي مناسبو سيستمه
سازوكارهاي مشخ

طور رسمي و مس به
و جوايزي براي د
دفعاليتهاي پاداش

ها و كلوپهاي متنوع
 جوايز بين المللي

فست، نمايشگاهها، 

دان و قهرمانان ور
، اردوهاي علمي

آينده بين المللي 

دانشگاه. 28
دانشگاه است

نوآوري. 29
تا چه ميز. 30
به ارباب. 31
منابع انسا. 32
مديران د. 33
امور بين. 34
اطالعات. 35
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دانشگاه. 36
دستورالع. 37
اطالع رس. 38

معي وهاي ج
هايلينك. 39
دانشگاه. 40
دانشگاه. 41

دانشجويان فر
دانشگاه. 42
دانشگاه. 43
اعضاي ه. 44
كاركنان. 45
كاركنان. 46
ساختار و. 47
برنامه و س. 48
دانشگاه. 49
پاداشها و. 50
برنامه و ف. 51
انجمن ه. 52
انها ونش. 53
همايشها،. 54

  مي گردد 
از هنرمند. 55
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3
The As
4Interna
5
26 to 2
6
Mysor
7
Knowl

د دارد، المللي با خو
عالي شدن  آموزش

ايجادشده است كشور

 رقم خواهد خورد

ايندهاي بين المللي

.ترتيب داد 2001
ند بررسي كردند ك

هي  و سود مالي من

                     
ssociation of Indi
ationalization of I
28 February 2001
re Statement 
edge Era 

هي كه عنوان بين
 آيندة بين المللي ش
للي مدتهاست در ك

 مؤثر ما براي ما

 هاي ايراني با فرا

(  

  

51 ميسور در سال 
اه هاي منتخب هن

 ت،

ر نظر گرفتن بازده

                      
an Universities 
Indian HigherEdu
1at The University

ان محترم دانشگاه
كنار بحث وبررسي
ال با عنوان بين المل

، آينده بي حضور

  يست؟ چ
نه وخالق دانشگاه

)ش عالي موسسه

در دانشگاه "4هند
الي هند در دانشگا

جديد است» 7دانش
 خارج از كشور با در

       

ucation 
y of Mysore 
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زاري ويژه از  مديرا
ف آورده اند تا در ك
انشگاهي كه اصوال

ل نداشته باشيم،

لي آموزش عالي  چ
 همراهي  هشيارانه

  ؟
  ينده الزم داريم؟

  
 نوآوري آموزش

  ور
ن آموزش عالي ه
ي شدن آموزش عا

 

صر دع«زندگي در
ج فرهنگ هند در

گاههاجهه خالق دانش

ل، خصوصا سپاسگز
 و از راه دور تشريف
 يك مثال شاهد دا

  : بگذاريم كه
ده ، مشاركت فعا

ه در  ابعاد بين الملل
نده در ايران براي

ي در ايران چيست ؟
اريوهاي مطلوب آي

عات تطبيقي و

وري بر بيانيه ميسو
بين المللي شدن "

ي تقويت بين المللي
. ربه تصويب رسيد

لي يك واقعيت از ز
ش و پرورش ، ترويج

ي در جهان و نحوه موا

عضاي محترم پنل
 نهاده وپذيرفته اند
ي با آن ، به مثابة
فرض پنل را براين
شكل دهي به آيند

آينده» روندهاي– 
ي پيشران و بازدارن
  عالي كدام اند ؟

دانشگاه بين المللي
بردهايي براي  سنا

مدير گروه مطالع

مرو - عالي در هند
 گردي با عنوان

زوكارهايي را براي
فاد آن به شرح زير

ي شدن آموزش عال
هبود كيفيت آموزش

ي شدن آموزش عالي

مقدمه و تشكر از اع
نده پژوهي را منت

 دانشگاه هاي ايراني
شود، اجازه بدهيد ف
 در فهم آينده و ش

  :ست كه
كالن« .1
نيروهاي .2

آموزش
تجربة د .3
چه راهب .4

م(هادي مرجائي 

مللي شدن آموزش
ميز 3گاه هاي هند

Newslet (آنها سا
معروف شد و مف " 

   :شامل
ينكه كه بين المللي
 المللي شدن به به

 

آينده بين المللي 

اكنون با اين م
دعوت ميز آين
نحوة مواجهه
مورد كاوي بش
اگرما

  
پرسش اين اس

دكتر سيد ه

تجربه بين المل
انجمن دانشگ
tter. (2001)

6بيانيه ميسور

بيانيه ميسور ش
 پذيرش اي
 درك بين

خواهد شد ،
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8
offsho
9
Open‐
10
Auton

11Unive
12
India 

13
Medic

ر سطح بين المللي

 و پرورش هند در

كميسيون تامين  ما
ا براي گشايش پرد

آنها بايد ا .يفا كنند

، شوراي 11شگاه ها

اهد ساخت تا به رف
خت هاي آموزش ب

مات زير را براي بر

هم كردن محيط مو

 مختلف جذب خواه

ه و در حال توسعه

زبان انگليسي ويژه
                     

ore campuses 
Door Policy 
nomy and Flexibi
ersity GrantsCom
Council for Techn
cal Council of Ind

  ضروري است ،

وزش عالي هند در

راي ترويج آموزش

ح كاصال.8س وابسته 
 دهد به دانشگاه ها

ش عالي در هند اي

 ا آنها 

ون تامين مالي دانش
  حرفه اي،

ي مالي را قادر خوا
رساخل به توسعه زي

كميته اقدام .ه باشد

ت كافي براي فراه

مللي را در سطوح

ورهاي توسعه يافته

اري كالس هاي ز
                      

lity 
mmission 
nical education 
dia 

 كيفيت پژوهش ض

زم براي تقويت آمو

دازي يك كميته بر

 به صورت پرديس
اص كه اجازه مي

، 

 سوء پيشينه و

العات در مورد آموز
  جو كمك كنند،

 ه كردند،

گاه ها اعطا كنند تا

ختلف مانند كميسيو
نامه هاي مختلف ح

ات ارائه كمك هاي
ت آموزشي كه مايل

خارجي وجود داشته

ي دارند بايد امكانات

 دانشجويان بين الم

در هر دو گروه كشو

 

تنظيم و برگزا .رند
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ي آموزش و بهبود
  م  صورت گيرد ،

داشتن گام هاي ال

ضوع نياز به راه اند

هيدر خارج از كشور
ي كه شامل بند خا
ق آموزش ازراه دور،
دور گواهي عدم سو

مهمي در ارائه اطال
جذب دانشج دي به

شار اطالعات توصيه
بيشتري به دانشگ 1

  دا كنند،

دگان نهادهاي مخ
برنش دانشجويان در

اين،موسسا  .رگيرد
ه هند و به موسسات

سط دانشگاه هاي خ

نشجويان بين المللي

اسايي مناطقي كه

ه هاي خارجي را د

.اه هاي هند باشد

 . ت باشد

از زبان انگليسي دا

گاههاجهه خالق دانش

غني سازي يادگيري
اصله اقدامات الزم
 هاي هند براي برد

 .ت توصيه كردند

ج از كشور، اين موض

س هاي  دانشگاه
ي  شوراهاي قانوني
ورش هند از طريق

صد "دي ، موضوع

 كشور بايد نقش م
اري امتحانات ورود

  نشجويان،

يه اطالعات و انتش
10 و انعطاف پذيري

ي خارجي ورود پيد

قل متشكل ازنمايند
براي پذيرش 13هند

ين المللي را در نظر
شجويان خارجي به

وزش ارائه شده توس

 تعداد زيادي از دان

ش و پرورش و شنا
 . للي

عه شبكه با دانشگاه

رجي مشابه دانشگا
شي باالترين اولويت
غلب دانش ناكافي ا

ي در جهان و نحوه موا

 ايجاد شبكه براي غ
صورت جدي و بالفا
 و انجمن دانشگاه

امات زير را به دولت

رهنگ هند در خارج

براي گشايش پرديس
ن هاي فعاليت هاي
صدور آموزش و پرو

ون ورود نياز به آزم

ي عالي در خارج از
ي دانشگاه ها، برگزا

راي تامين مالي دان

ي را براي تقويت پاي
بايد استقالل "ي 

همكاري با نهادهاي

ق يك ساختار مستق
و شوراي پزشكي ه

لي براي آموزش بي
شور ، به آمدن دانش

بت از استاندارد آمو
 .د

  :گاهي
هي كه ثبت نامشگا

هاي مختلف آموزش
دانشجويان بين المل
يد همكاري و توسع

ي دانشگاه همكارخا
شدن برنامه آموزشي
ر انگليسي زبان اغ

ي شدن آموزش عالي

ين كه همكاري و
كه الزم است به ص
ت، نهادهاي علمي
و بررسي ، آنها اقدا

 :به دولت
سب براي ترويج فر

  

دانشگاه هاي هند ب
وقانون 1956ن سال 

 صورت وابسته و ص
ن روش ثبت نام،

  ويزا،

ند و كميسيون هاي
ي نمايشگاه معرفي

بر 9ست درهاي باز

 وب سايت مركزي
ساير نهادهاي قانوني
ارجي بپذيرند وبه ه

يف كاري از طريق
و 12و حرفه اي هند

د افزايش تامين مال
ندي در خارج از كش

   كنند،
مناسبي براي مراقب
شگاهي توصيه كرد
به موسسات دانشگا
ها و موسسات دانش

 

قاط قوت در رشته ه
ايند پذيرش دن فر

 دانشگاهي هند باي
 

ت محيط دانشگاهي
ساني و بين المللي ش
ن از كشورهاي غير

آينده بين المللي 

 شناخت اي
 اين ك باور
 اراده دولت

پس از بحث و
هايي به توصيه
 اقدام مناس

از كشور دارد،

 اجازه به د
دانشگاه قانون
دانشگاهي به

ساده  كرد
صدور تمديد و

سفارت هند
طريق برگزاري

اعمال سيا

آنها ايجاد
 دولت و س

دانشجويان خا

 ايجاد تكلي
آموزش فني و

 دولت بايد
دانشجويان هن
المللي كمك

 بايد ابزار م
موسسات دانش
توصيه هايي به

 دانشگاه ه
.داشته باشند

 ارزيابي نق
 ساده كرد
 موسسات

.اندازي كنند

 بهتر است
  رسبه روز
 دانشجويان
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Indige

15
Conso

16
Institu

وت طبيعي ، تنوع،

اين منظور بايد ي 

جمن دانشگاه هاي
نشجو و ياگعلمي دا

مخاطبان .سخ دهم
اغلب از كشورهاي 

مي و دقيق نياز دا
 آموزش عالي در اي
ش عالي در ايران د
ي مديريت كالن ك

ست گذاران آموزش
 مي يابد؟ يا اينكه
                     
enous Technolog
ortium for Intern
ute for Internatio

ميراث فرهنگي، ثرو

براي.  ده را ايفا كند

جافته وجود دارد، ان
شخص كردن پايه ع

هستند ، پاسهايي 
نشگاه مادا  جمله

 آسيب شناسي  علم
ن المللي شدنيب 

ست گذاران آموزش
 هاي مناسب ، براي

  
يم گيرندگان و سيا
 تعداد آنها  تحقق
                      
ies 
ational Education
onal Education (II

ر مورد فرهنگ و مي

.( IAU Ne  

قش هماهنگ كنند

كشورهاي توسعه يا
مش برنامه ها و يي

 (  

بيشتر از چه كشوره
خارجي داشتند از ج
ضوع به تحليل و

تعويق ن تاخير و 
م گيرندگان و سياس

د راهبرد و پيشنها

ترك  دربين تصميم
خارجي  و افزايش
       

n (CIE) 
E) 
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 اطالعات بيشتر در
 

ewsletter 2001&

گاههاي هند بايد نق

ازك دانشجويان ذب
مشابه، شناساي هاي

ره( امام خميني

خاطبان جهاني ما بي
 جذب دانشجوي خ

البته اين موض. ودند
وي خارجي در اين

البته تصميم. ز باشد
ي برون رفت از آن

، فهم مشتنشگاهها
يرش دانشجوي خ

گاههاجهه خالق دانش

براي كسب مدت
هاي در حال توسعه
& Mitra S K, 20

 هند، انجمن دانشگ
 .د

جذ براي وسيعي نه
(Iو ديگر سازمان ه

( IAU N .  

گاه بين المللي ا

پرسيدند مخاه كه
كه پس از انقالب

ن و تاجيكستان  بو
 پذيرنده ي دانشجو
عالي اندك و ناچيز
مي و ارائه راه هاي

  .شتند

دان آموزش عالي  و
ش عالي  تنها با پذ

ي در جهان و نحوه موا

ه هاي ويژه كوتاه
دانشجويان كشوره

(010د برگزار كنند

 هند

شدن آموزش عالي
(CIE)15شود ايجاد
دامن يك اقعيت كه

IE)16ش بين المللي

Newsletter 2001

ن آموزشي دانشگ

اي دكتر فراستخوا
 دانشگاه هايي  كه
زبان نظير افغانستان
پ   و دانشگاه هاي
ن از نظام آموزش ع
تاخر فرهنگي و علم
 حدودي قصور داش

آ بين المللي شدن 
آموزش شدنمللي

ي شدن آموزش عالي

 .وري است

هاي هند بايد برنامه
براي د 14هاي بومي

د به هند سفر كنند
جمن دانشگاه هاي ه
تسهيلبين المللي ش
Ĥموزش بين المللي

اين وميت شناختن 
گي موسسه آموزش
(يي را تعهد نمايند

معاون: ه برزگر

 دهيد به سوال آقا
 عالي در ايران و
كشورهاي فارسي ز
سهم آموزش عالي

مل تاثيرگذار بيرون
علل و عوامل اين ت
سوري بودند و يا تا

صوص مولفه هاي 
بين المآيا . ود ندارد

آينده بين المللي 

براي آنها ضرو
 دانشگاه ه

يا فن آوري ه
كه مي خواهند
توصيه به انجم

ور تبه منظ
Ĥيككنسرسيوم

 با به رسمي
هماهنگ با بايد

هاي دانشجوي
  

دكتر ولي اله

در ابتدا اجازه
نظام آموزش
خاورميانه و ك
نظر ميرسد س
مقايسه با عوام
كاستي ها و ع
دچار خودسانس

خص در        
در كشور وجو
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همين ! 

 آفريني 
اگر اين  

ش عالي 
 نه آنكه 

ي  و كم 
 مجموع  

به . دشتن
هادهايي 

 –هنگي 
 كننده و 
قع شده 
جه شود، 
ان يك 
د به نفع 

 آن اين 
ما ي به 

نشجوي 
ت براي 

   .اشت

ات ي جه
 پذيرش 
سم هاي 

ها  شگاه
ي شدن 

 از مهم 
اثيرگذار 

!موزش عالي است
د دارد، شرط الزم
وزشي، پژوهشي، ت
ش، شيوه هاي آمو
نار بين المللي شد
 صرفه نخواهد بود
 و جهاني و نقش
.گاه ها خواهد بود

 اين صورت آموزش
ست كه خود ببويد

 دانشجوي خارجي
ه خوب  يا بد ، در

آموزش عالي  نداش
جه ي تصميمات نه

، فرهنن رويكردها 
ك سبت عناصر تعيين
 خارجي  مغفول واق

توجهاي مثبت آن 
 از انقالب به عنو
ه  و از روي اعتقاد

، نتيجه ي منطقي
 مالحظات فرهنگي
قوله ي پذيرش دانش
صادي  و يا حركت
ي پيشين خواهد دا

هاي ما ، از پاره اي
يندهاي مرتبط با
ن برخي از مكانيس
عتبارات محدود دانش
مقوله ي بين المللي

به هر حال يكي. 
ن دارند و حضور تا

ين المللي شدن آم
ر حال توسعه وجود
همه ي اركان  آمو

، استاد، زبان آموزش
ي داشته باشد، انتظا
صادي  مقرون به
 هاي بين المللي
زش عالي و دانشگ

چون در. هد داشت
مشك آن اس! ست

ف و غايات پذيرش
 يا توصيف آنها به
بين المللي كردن آ
 در اين حوزه نتيج
گي ديگر غالب اين
ست؛ بلكه تبيين نس
ذيرش دانشجوي

و سهم آن و پيامده
رجي در ايران پس
ت و يا شايد عامدانه

سهمي قائل نباشيم،
داشته باشيم ؛ زيرا
 ساير عناصر در مق

ع و درآمدهاي اقتص
ت فاحشي با الگوي

رجي در دانشگاه ه
در خيلي از فرايها 

 و گاه شفاف نبودن
ضوع، اختيارات و اعت
ه يافتگي ما  در م

.وزه به شمار ميرود
اي بين المللي شدن

نياز براي بيموردو 
وسعه يافته و يا در
 آموزش عالي در ه
ير محتواي درسي،
صله ي معنا داري

خت ها از حيث اقتص
يرگذار در پژوهش
ي پژوهشي در آمو
زي پيچيده نخواهد
 و تدليس عطار نيس

در خصوص اهداف
 از ارزش داوري و
 بين المللي  و يا ب
ياست هاي كالن

ويژگ. ش عالي  نبود
شجوي خارجي نيس
كردهاي حاكم بر پذ
شود و به جايگاه و
ش  دانشجوي خار
ه قرار نگرفته است

راي ساير عناصر س
نشگاه بين المللي د

ولي اگر ما به. ود
 ، براي مثال منافع
خواهد داشت و تفاو

ش دانشجويان خار
كردي، پيچيدگي ه
تباع بيگانه ، روان
 مرتبط با اين موض
 عوامل عدم توسعه

  . مي باشد

در اين حو مناقشه
ما كه برنامه اي برا
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 وشرايط ضروري
هاي گوناگون از تو
 شدن ساختارهاي
 اركان آموزش نظي

ي    بين المللي فاص
دون اصالح زيرساخ

شرط حضور تاثي.
ي شدن  ساختارهاي
ن  نياز به برنامه ريز
و ناشي از تبليغات

كردهاي گوناگوني د
فارغكه  جود داشت

ها و ماموريت هاي
كه رويكرد ها و سي
ت و ماهيت آموزش
وله ي پذيرش دانش
ن راهبردها و رويك
ادي نيز نگريسته ش
گاه مقوله ي پذيرش
ن شود ، مورد توجه

     !ت

 و امنيتي باشد و بر
باشد و تنها يك دان
نطينه اي خواهد بو
عنايت داشته باشيم
گ و بوي ديگري خ

ور در افزايش پذيرش
ت ساختاري و رويك
به ورود و خروج ات
لمي در حوزه هاي
ي ديگر از علل و
انشجويان خارجي

ي از موضوعات پرم
ه ازدانشگاه هاي م

گاههاجهه خالق دانش

يكي از دهها لوازم
ين حوزه در كشوره
 عالي ، بين المللي
 ي آموزش وقتي
ط با استاندارد هاي
در اين خصوص بد
.نيز صدق مي كند

بين الملليميلي،  
ي تحصيل در ايران

ت وو ساختگي نيس

هه ي گذشته رويكر
گير وج ز و تصميم

اه ها  در عرصه ه
شي  مي شد  ك نا

ر خاسته از طبيعت
در مقو  ي و امنيتي

ي بود كه در تدوين
تصاضوع  از منظر اق

 بگوييم كه هيچگ
آن اقتصاد و رونق

ي ما حذف شده است

گي، ايدئولوژيكي 
 دانشگاه منحصر با
 برنامه ها اغلب قر
ش عالي  توجه و عن
ما دراين حوزه رنگ

و علل سستي و فتو
غير از مشكالت. ت

 و مباحث مربوط ب
و اعضاي هيات عل

حوزه نيست ، برخي
 افزايش پذيرش د

نيز يكي يي خارج
آن دسته سي است و

ي در جهان و نحوه موا

اي گوناگون تنها ي
كه در ايي متنوعي

ين المللي آموزش
در مقوله يگر مثال

ر مولفه هاي ذيربط
ينه كردن د نوع هز

و امور پژوهشي  ني
يان تحصيالت تكم
جوي خارجي براي
 و بويش تصنعي و

سالمي و در سه ده
يربط و تصميم ساز
براي حضور دانشگا
عدم توفيق از اين
 بود و در نتيجه بر
نفي عناصر فرهنگي
 هر كدام، موضوعي

ين موض اينكه به ا
د اغراق نباشد اگر
 تواند باعث پويايي
انيسم اولويت بندي

تنها اهداف فرهنگا 
ي خارجي در يك

و سياست ها و! د
بين المللي آموزش
م  و    استراتژ هاي

ش  عالي در ايران و
سم در ايران است
رايندهاي كنسولي

داشتن دانشگاه ها و
حوله آنها در اين ح
دانشگاه هاي ما در

اي داراي دانشجوي
 امروز زبان انگليس

ي شدن آموزش عالي

خارجي  از مليت ها
وجه به تجربه هاي
و موثر در فضاي بي

به بيان دي. هد بود
ي آموزشي و ساير
ه خواهد بود و هر
خصوص پژوهش و
استادان و دانشجوي
يابد، استقبال دانشج
ي است كه كيفيت

 

اسالانقالب  پيروزي
 نهادها و مراجع ذير
ي در زمينه سازي ب
كي از داليل اين ع

تار آموزش عالي 
مقصودم ن. آنهاست

ق و عالمانه سهم
ل عنصر اقتصاد و

شايد! ي نشده است
زا و ارزآور كه مي

امنيتي از مكا –ي 

 اين اگر مقصود ما
ه پذيرش دانشجوي

د دادر بيشتر نخواه
شاركت در فضاي ب

هارويكرد ،، مدل 

مللي شدن آموزش
وسعه صنعت توريس
ير ايراني  نظير فر
ي عمل مناسب ند
ا ماموريت هاي مح
ي و سستي و فتور د

در دانشگاه ها يس
دنيايي علمي در 

آينده بين المللي 

دانشجويان خ
مي رسد با تو
حضور فعال و
پشتيباني خواه
ارزشيابي ها ي
عبث و بيهوده
موضوع در خ
دانشگاه ها ، 

تحقق يموارد 
همانند مشكي
 !عطار بگويد

پپس از        
وكيف آن در
توفيق چنداني
نظر ميرسد يك
خارج از ساخت
امنيتي بودن آ

تشخيص دقيق
مثالبراي . بود

چندان عنايتي
صنعت درآمدز
اهداف فرهنگي

بنابر           
خواهد بود  كه
اجازه ي مانور
خارجي  و مش
جهاني شدن ،

موانع بين الم .
شبيه موانع تو

ويان غيدانشج
پذيرش ، آزادي

متناسب با كه
آموزش  عالي

زبان تدري     
ترين زبان هاي
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زبان  ص

رويش  ن

ر بخش 
ن جامعه 
 سياست 

ن رويش 

در (اه شگ

شه براي 
؟ ظاهرا 
ا مبناي 
.  هست

ي بودن 
 تعريفي 
ه را هم 

گزير بايد در خصوص

ي كه ما تاكيد مان

البته نه در(  عالي 
وعه اي از نخبگان
 شكوفا و پررونق س

  . سازند

ي كه ما تاكيد مان

و جلسه را در دانش

ام،  هميش شگاه بوده
المللي چيست؟  بين

زه گرفت و آن را
مشكل ديگري نيز

المللي ي متداول بين
ي از اين دست به

البته اين نكته. شود

سيم كرده اند ، ناگ

ه هاي علوم انساني

به متوليان آموزش
و به آنها كه مجمو
آن به يك صنعت
ين عرصه تبديل س

ه هاي علوم انساني

برگزاري يك يا دو
  .هد بود

  
ح استراتژيك دانشگ
كه تعريف دانشگاه
وان كميتي را انداز

اما م. كنند حبت مي
هاي ري از شاخص

 بتوانيم در جلساتي
ه بين المللي مي ش

 چشم انداز خود تر

د اما در مورد رشته

ي اجتناب كنيم و ب
ل بيشتري بدهيم و
ش عالي و تبديل آ

 انعطاف پذير در اين

د اما در مورد رشته

  ) ره(ميني

 زحمت بكشند و 
ث حتما مفيدتر خواه

جلسات تدوين طرح
اين است ك) د دارد

باالخره بايد بتو! د
گيري صح ل اندازه
كردم بسيار قت مي

 معنا است؟ شايد
هاي يك دانشگاه ص
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 اهداف كالن سند
.  

ب بلد نباشند بتوانند

زه ي آموزش عالي
آزادي عمل) هستند

لمللي كردن آموزش
چابك ، هوشمند و

ب بلد نباشند بتوانند

ين المللي امام خم

 آقاي دكتر قاسمي
ن شما باشيم بحث

و ج )ره( امام خميني
 دوره كماكان وجود
 صحبتي نمي كند
م از كميتهاي قابل

من دق. لمللي باشد
 بين المللي به چه

مورد شاخص 5ين

گاههاجهه خالق دانش

 به عنوان يكي از
ز و كاري بينديشند

گر فارسي هم خوب

جويزي در حو و ت
ضاي هيات علمي ه
 در موضوع بين ال
 به سازماني هايي چ

گر فارسي هم خوب

ناوري دانشگاه بي

ن فكر ميكنم اگر
هده بگيريم و ميزبا

انشگاه بين المللي
ي مختلف در اين
 كس درمورد آن

 اينجا حضار محترم
ال از دانشگاهي بين

باالخره دانشگاه.
م مثال تلفيقي از اي

ي در جهان و نحوه موا

مللي آموزش عالي
ز با زبان فارسي سا

شايد بتوان گفت اگ
  .باشد

ي صلب و سخت
دانشگاه ها و اعضا

ه دهيمبه آنها اجاز
 و سازمان خود را

بتوان گفت اگشايد
  .باشد

ون پژوهشي و فن

focus gr ها من
برعه) وهي دانشگاه

سالي كه در د 10 
م حضور ديدگاههاي
ل دارند، پس هيچ
خوشحال شدم كه
ك مثال برجسته ا
.اين دانشگاه ندارد

يعني بگوييم. رسيم

ي شدن آموزش عالي

را در محيط بين الم
نشگاه و نسبت آن

  :ن نورشاهي
اي علمي و پايه ش
 به زبان انگليسي ب

  :ه برزگر
ودي از سياست ها
 خطوط مقدم كه د

شيم و ببا  داشته 
ك و پويا اتخاذ كنند

  :ن نورشاهي
اي علمي و پايه ش
 به زبان انگليسي ب

معاو: اس رصافي

oup discussi

 در مركز آينده پژو

گر، كه با توجه به
و عليرغم(است ده 

اي را قبول نانوشته
من خ. ر داددن قرا

 صنعتي شريف يك
را ا... ي خارجي و

شگاه بين المللي بر

آينده بين المللي 

و موفق خود ر
تدريس در دانش

دكتر  نسرين
براي رشته ها

بايد... است و

دكتر  ولي اله
ما بايد تا حدو
ستاد بلكه در
هستند اعتماد
هاي ديناميك

دكتر  نسرين
براي رشته ها

بايد... است و

دكتر امير عبا

onدر بحث 

قالب جلساتي

يك بحث ديگ
من مسئله بود
همه تعريف ن

المللي شد بين
شايد دانشگاه

نظير دانشجوي
تر از دانش دقيق
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 المللي 
للي اش 
آي تي  
للي پيدا 

شاخص 
ند يا در 
 يكي از 
 اهميت 

 در آنها 
 دارند و 
سترش و 

ان د نگر

ن حث بي
 شاءاهللا 
. ح شوند

 نشستي 
ن جهت 
 آموزش 
زايي در 
ث هاي 
كنيم به 

ي كه مل

 دغدغه ما بين
 حوزه نفوذ بين المل
ي دانشگاه ام آ
گاه اعتبار بين المل

ين جلسات بتواند ش
ان بين المللي شون

به نظر من شايد 
 هم دارد مي كشد

نيم، و تا اين نگاه
مسايه خودمان قرار

نه گس) ري كنيم،
 دنبال شود و نبايد

فش صراحتا به بح
ت كه دانشگاه انس

تصحيح..  نامه ها و

خواستها برگزاري
از اين. ش عالي بود

 بين المللي شدن
ي كنيم كه هم افز

دوم اينكه اين بحث 
و تالش بك.  بشويم

 كند كدامند و عوام
  ت؟ 

د بهتر باشد كه
 ضعيف تر باشد و
 شهر كوچك برا
ضويت در آن دانشگ

د، تصور مي كنم اي
ش در دانشگاههايما

GN ،در اقتصاد.(
ت برنامه ششم را

ستي بايد حركت كن
ي شديم كه در همس
سه آن را ارزشگذا
هدف است كه بايد

ك يا دو تا از اهدا
ي اينجانب اين اس
ه سياستها و آيين

 

از جمله درخ. گرفت
 المللي شدن آموزش
 همكاري در زمينه

گونه با هم همكاري
.عالي اتفاق بيفتند
عالي و دانشگاهها
ه آن را تقويت مي
به هدف سود جست

للي دارد و شايد
است يك دانشگاه
 افتاده در يك

ستاد به واسطه عض

 ماندن ترسيم كرد
خواهيم پژوهش  مي
Pو  GDPفاوت

موديد موسسه زحمت

هاي باالدس سياست
به اين چند كشوري
خواهيم در اين جلس
ه است پس اين ه

وين است كه در يك
پيش بيني. رده است

متناسب با اين نگاه
 .سي داشته باشد

  )ره(م خميني 
ساس آن شكل گ
سسه در زمينه بين
كره كنيم كه براي
گفتگو كنيم كه چگ
انشگاه و آموزش ع
لي شدن آموزش ع
ق بيفتد؟ عواملي كه
نده براي دستيابي ب

  هاي ايران با آن
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 ماهيتي بين المل
ين عرصه ممكن ا
 يك كالج دور
اعتبار دارد، يعني ا

ي اين بين المللي
ر اين است كه آيا

چيزي شبيه تف(ند
وجه به اين كه فرم

رچوب يك سري س
را ما فقط منحصر ب

بدون آن كه بخ(ما
 كشورهاي همسايه

ه جديد در حال تدو
باالدست، توجه كر
د ميشود كه بايد م
 مي تواند نقش اسا
گاه بين المللي اما
كه اين جلسه بر اس

امام خميني و موس 
 باهم بحث و مذاك

با هم گ. كل بگيرد
بين المللي شدن دا

رد بحث بين المللوا
ونه مي توانند اتفاق
 عوامل تقويت كنن

گاههاجهه خالق دانش

اه اساسا و ذاتا
در ا. ي كردن آن

 استادي كه در
recommend

يك جهت براي د، و
ا سئوال مهم ديگر

م متفاوت هستن ه
و با تو.  موارد باشد

 باالخره ما در چار
ت يابي كرد كه چر
 هدف باالدستي م
 مشابه بلكه حوزه

  . م
ك دانشگاه در دوره
 و نيز سياستهاي ب

اما باز هم تاكيد. ند
ين فرهنگ خيلي
نده پژوهي دانشگ
بحث مطرح بود ك
 دانشگاه بين الملي

اول اينكه ما.  برد
شكا اين همكاري

ي كه داريم يعني بي
ر كنار بگذاريم و و
شگاه چيست و چگو

و از  ميان برداشت

ي در جهان و نحوه موا

ينجانب دانشگا
شد نه بين المللي

ه هر حالاما ب 
 dationدهد آن

تعريفي نيز ارائه داد
در همين راستا. كند

 مي آيد اين دو با
سات توجه به اين

د مغفول بماند كه
مي توان علت. يشود

اما اگر. اره كردند
و ساير كشورهاي

شدن عقب مانده ايم
كه طرح استراتژيك
تر به جهان اسالم
ول آن را منتشر كن
 در نهادينه كردن ا

ركز پژوهشي آيند
دستمان رسيد دو ب
ي در باره همكاري
لسه امروز را پيش
 بايد فراهم شود تا
ك و هدف مشتركي
همكاري با يكديگر
ن المللي شدن دانش
ي توان موانع را از

ي شدن آموزش عالي

از نظر اياشت كه 
شگاههايمان باش
. ديگري بزرگتر

recomm مي د

راي آن كه بتوان ت
ي الزم را مطرح ك
ن ايراني؟ به نظر

 اين سازمان و جلس
  .شود ر هم مي

يدر اين نكته نيز نبا
ين مسائل حل نمي
شازگر هم به آن ا

 با اروپا و آمريكا و
ش هدف بين المللي

 شايان ذكر است ك
لبته با عنايت بيشت
 همين ترم جلد او
جانب اين موسسه

رئيس مر: قاسمي
كه از موسسه به د
 گفتگوي مقدماتي
مي توان مباحث جل
گاهها چه مقدماتي

ي موضوع مشترك
ر باره شكل دادن ه
سخ بدهيم كه بين
كدامند؟ و چگونه مي

آينده بين المللي 

دابايد در نظر 
ماندن دانش
محدودتر، و
endation

  .  مي كند
به هر حال بر
ها و معيارهاي
بين شهروندان
وظايف اصلي
موضوع بيشتر
از سوي ديگر
درست نشود ا
آقاي دكتر برز
تعميق ارتباط
باشيم كه در ه
اين نكته هم
المللي شدن ا
بتواند تا پايان
كه از نظر اينج

ر  حاكم قدكت
در نامه اي ك
مشترك براي
به دو شكل م
عالي و دانشگ
جهت پي گير
مقدماتي را در
اين پرسش پا
مانع هستند ك
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مه هم نا
. ه است
از .  كند

 صورت 
شترك با 
ا عنوان 
ب نظران 
يش مي 

گاه دانش
كارهاي 
ص پيدا 
دانشگاه 

و بين  ه
ه ادبيات 
ساتيدي 

ي هاي 
ي شكل 

شگاهي 
. ي شود

ي نمي 
لوگيري 
 بته بايد

هي به توافق و تفاه
 موسسه منعقد شد
 بگيرد و ادامه پيدا
تقابلي توافق اوليه
ي يك همايش مش
ر اينكه همايشي با
ه شود، و از صاحب
گو در اين زمينه پي

 در اختيار مديران د
مجموعه اي از ك. د

ين موضوع اختصاص
ررسي تجربه خود د
عوامل را بر دانشگاه
د وجود دارد كه به

و اس م از همكاراني

شكل دادن همكاري
قدمه اي بشود براي

ذات فعاليتهاي دانش
شگاه است ناشي مي
ي مرز و محدوده ا
از مرزهاي ملي جل

الب. ي شدن هست

  
ه گونه اي كه منته
للي امام خميني و
ل مي تواند شكل
باره همكاريهاي مت
 در مورد برگزاري
رفته است مبني بر
د بايد فراخوان داده

اگر بحث و گفتگ. 

تجربه اي كه(رد، 
سئوالن كمك كند
يالت تكميلي به اي
ه ها به مطالعه و بر
ك مجموعه اي از ع
اتيد منتشر كرده اند
گزار شود مي توانيم

  .ره مند شويم
م كه بحث اصلي ش
 امروز مي شود مق

ماهيت و ذ ي از در
 و توليد اصلي دانش

يعني. ترز پذير نيس
نع از فرارفتن آن ا

المللي استعداد بين

مدت فراهم شود به
ن دانشگاه بين المل
 همكاريهاي متقابل
ين تفاهم نامه در ب
س اين تفاهم نامه
مذاكراتي صورت گر
گر توافق وجود دارد
. مقاله ارسال كنند

كه تجربه عملي دار
برد به مديران و مس
ا دوره هاي تحصيال
ي از اين پايان نامه
م بررسي تاثير يك
مقاالتي كه اين اسا
 با اين موضوع برگ
نظرات آنها هم بهر
جهت يادآوري كردم
هايي كه در جلسه

شدن آموزش عالي
 دانش كه كاركرد
و انديشه است و مر
كنيم و با ايجاد ما
 داراي ظرفيت و
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ك همكاري بلند م
ره بينري در اين با

موضوع توجه شده،
در اي. باشد هم نامه

بر اساس. رايي كنيم
ر باره آن مذده و د

در اين جهت اگ. ود
دعوت شود كه و
  . د

م خميني ضمن آنك
مينه در جهت پيشب
ي از پايان نامه ها

برخي. ص شده است
 از پايان نامه ها هم
برخي از اساتيد و م
 صورتيكه نشستي

 دعوت كنيم و از نظ
انشگاه را از اين ج
حثها و اظهار نظره

 اينكه بين المللي ش
 از ذات علم و ذات
 كه از جنس فكر و
ي ملي محدودش ك
 ارائه مي كند ذاتا

گاههاجهه خالق دانش

ث كنيم تا زمينه يك
امه اي براي همكا
ه به ابعاد مختف م
يي شدن اين تفاه
ي توانيم آن را اجر
ميني پيش بيني شد
ش عالي برگزار شو
 كمك گرفته شود
مدتي را فراهم كند
گاه بين المللي امام
مي تواند در اين زم
 عنوان مثال بخشي
جه اش هم مشخص

برخي. داخته است
كارهاي تحقيقاتي ب

در. غنا مي بخشد
قاتي انجام داده اند
بين المللي شدن د

شيه قرار نگيرد و بح

اول. ي تاثير دارند
ي است و آن هم

محصولي. ش است
ه اي مانند مرزهاي
ف و آنچه توليد و

ي در جهان و نحوه موا

ماتي بخواهيم بحث
تفاهم نا 1391سال
در قالب آن كه. ت

د مبنايي براي اجرا
كرد كه چگونه مي
ن الملللي امام خم

 المللي شدن آموزش
ك ن حوزه نظر دارند
يك همكاري بلند م
ش عالي هم دانشگ

كه م) مديران قبلي
به. ت گرفته است

 اتمام رسيده و نتيج
ساير دانشگاه ها پرد

ضمن آن ك. ده اند
دن آموزش عالي غ
ستند و يا كار تحقيق
زش عالي و آينده ب
مام خميني، در حاش

  . و بلند مدت تر
لي عوامل مختلفي
ن ذاتي آموزش عالي
ي توليد علم و دانش
هاي مشخص شده
با توجه به وظايف

ي شدن آموزش عالي

همكاري هاي مقدم
طالع برسانم در سا

ساله است 5هم نامه 
ن نشست مي تواند
حال بايد بررسي ك
سسه در دانشگاه بين
دن دانشگاه و بين
 كساني كه در اين

ي توانست زمينه يك
 المللي شدن آموزش
يران گنوني و چه م
ژوهشي هم صورت
ه برخي از آنها به ا
 همينطور تجربه سا
دانشگاه بررسي كرد
ضوع بين المللي شد
وزه صاحب آثار هس
ن المللي شدن آموز

اه بين المللي امشك
هاي سازمان يافته
ي شدن آموزش عال
عنا بين المللي شدن
ونداد آموزش عالي
مي توانيم در مرزه
ن آموزش عالي ب

آينده بين المللي 

اگر در مورد ه
شود بايد به اط
دوره اين تفاه
اين جهت اين
ح. گرفته است

همكاري موس
بين المللي شد
و از مجموعه

رفت طبيعتا مي
در زمينه بين
است، چه مدي
تحقيقاتي و پژ

كه. ه استكرد
بين المللي و

المللي شدن د
پژوهشي موض
كه در اين حو
اين بحث بين
موسسه و دانش
دادن همكاريه
در بين المللي
است بدين مع
محصول و برو
شناسد و ما نم

بنابر اين. كنيم
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ه سمتي 

كم رنگ 
هم براي 
ته هاي 
ي مانند 
يا تركيه 
كه اتفاق 

صوالت 
را نيز در 
ير شدن 
ساني با 
انسهاي 
ر جهت 
ه فرايند 

 حدودي
د تا حد 
يش مي 
اي ملي 
كه ايجاد 
 خدمت 

 و بحث 
ر  هم د

ر جاي د
 ه عنوان
 ي است
  .رساند

 مختلف 
ش مطرح 
وانسيون 
ه علمي 

بنابر . ت
ي شدن 

يعني . ت
ي باشيم 

 به صورت ذاتي به

محدود كننده را كم
ه. لي عرضه بكنند

ضه بين المللي يافت
شاره شد كشورهايي
ت پيش مي رود و ي
هاي كالني است ك

ر، پديده ها، و محص
وند آموزش عالي ر
ش ارتباطات و فراگي
د و آنها بتوانند به آ
يست، برپايي كنفرا
ويه رايج و موثر د
ند و رواج اين رويه

و آنچه مرزهاي مح
ي محصور مي كر

ين المللي شدن پيش
 توجه به مرزبنديها
تگيهايي متقابل كه
 عالم بايد صرفا در
ه خدمت بگيريم،
يادي منافع ملي را
ربيت شود و برود د
 نيز فعاليت كند به

ي شود بلكه مهاجري
ر و جامعه خود مي 
تحت تاثير عوامل
جاري سازي دانش
ت معنوي مانند كنو
 بحث اين است كه
شد باز هم كم است
ي بحث بين المللي
 آموزش عالي است
ست كه بين المللي

گي آموزش عالي

مرزهاي م ست كه
در عرصه بين الملل
تالش دارند با عرض
ي بينيم آنچنانكه اش
سرعت به اين سمت
ز روندها و فراينده

 محدود كننده، امو
لذا اين رو. ي كشاند

 بوده روند گسترش
شود و گسترش يابد
حضور در كالس ني
يل شدن به يك ر
راگير شدن اين رو

وعه اي از مسائل و
ت و در مرزهاي ملي
ت جهاني شدن و بي
مده منافعشان را با
زه با توجه به وابست
مي شد كه علم و

 تقويت بكنيم و به
 گويند ما تا حد زي
دانشمندي اينجا تر
ن از مرزهاي ملي
راري نگريسته نمي
 نفعي هم به ملت
 توجه مي شود و ت
ه تبع آن  بحث تج
لي در باره مالكيت

يك.  پيدا مي كند
هم مصرف كننده با

و اين هم روي. نند
ن تجاري محصول

الزمه آن اين ا. يم

با اين ويژگ. دا كند

ا و فرايندهايي اده
و پژوهشي خود را د
و هم براي اينكه ت
ت است كه ما مي
م مثال مالزي به س
روز است و ناشي از

ن موانع و مرزهاي
لمللي و جهاني مي
 در اين جهت موثر
و نهادها تسهيل ش
ازي كه نيازي به ح
ل گسترش و تبدي

گسترش و فر. ست

ق مي دهند، مجمو
دود نگه مي داشت
ه و ما را به سمت
ولت ها ، بطور عم

اما امروز. ي كردند
ال اگر روزي گفته م
نگهداريم و آنها را
مي شد، االن مي

لذا اگر فرد يا د. يم
ن ارتباط در بيرون
و به عنوان يك فر
ه، كه از اين طريق
ي مختلف به آن
جارت جهاني و به
نسيونهاي بين الملل
ش اتفاق بيفتد معنا

كشورها هرچقدر هم
تقاضيان عرضه كن
ي شود يك بعد آن
 تا بتوانيم سود ببري

  هاي ايران با آن
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ر برسد و تحقق پيد

جموعه اي از روند
فته هاي آموزشي و
و ر بهره مند شوند

از اين جهت. د شوند
م سومي را هم ببيني
 جامعه و جهان امر

از بين بردن ضمن
اي به سطح بين ال

يگر كه به شدتد
 افراد و موسسات و
مروزه آموزش مجا
ي از اين نوع در حا

وزشي و پژوهشي اس

ن المللي شدن سوق
ن المللي بودند محد
به ما تحميل كرده
جوامع، ملت ها و د

عريف و جستجو مي
مثال. ستجو مي شود

 دانشمندانمان را ن
 ضد ارزش تلقي م
م و جستجو مي كني
نكند و با حفظ اين

ديگر به او. مي شود
دانش خود پرداخته

ست و در كشورهاي
ستن به سازمان تج
ث پيوستن به كنوانس
ن آموزش و پژوهش
ق بيفتد در درون ك
بين المللي براي مت
 و دانش مطرح مي
جاري اش كنيم و

گاههاجهه خالق دانش

ت به منصه ظهور

 كمك مي كند مج
وق مي دهد كه ياف
يافته هاي يكديگر
صل از آن بهره مند
رهاي ديگر جهان
ي از واقعيت هاي

ن روندي است كه
لي، ملي و منطقه ا

روند كالن د.  دهد
تباط بين جوامع و

ا. بپردازند  يكديگر
كنفرانس و مواردي

آمو ف و يافته هاي
  . و مي برد

مع را به سوي بين
عالي را كه ذاتا بين
 كالن خودشان را
ي تاريخي گذشته ج
مرزهاي مليشان تع
 منافع ديگران جس
ن مرزهايمان بايد
 يك نكته منفي و
ع ديگران مي بينيم
 سرزمينش قطع ن
 كمك كند تلقي م
 به افزايش علم و د
در حال گسترش اس
ر كشور فرايند پيوس

بحث. طرح مي شود
كه بين المللي شدن
جاري شدن اگر اتفاق
خود را در عرصه بي
تجاري سازي علم

م، و تالش كنيم تج

ي در جهان و نحوه موا

ن استعداد و ظرفيت
  . ود

شدن آموزش عالي
تها را به سمتي سو
ذاشن يافته ها از ي
 درآمد و سود حاص
ت كرده، و ما كشور

اينها بخشي ناشي. د

جهاني شدن.  است
سطوح محدود محل
ثير قرار داده و مي
د موجب شده تا ارت
 تبادل اطالعات با
 به صورت ويدئو ك
ق و تركيب وظايف
ت بخشيده و به جلو
پيشرانهايي كه جوام
شگاهي و آموزش ع

ك. ت اين روندهاي
يريم، در دوره هاي
اخلي و در درون م
 المللي و مرتبط با
 باشد و ما در درو
عنوان فرار مغزها
 در ارتباط با منافع
طش را با ملتش و
ه حفظ منافع ملي
اط با جوامع علمي
 شدن به سرعت د
ن روندهاست كه در
مالكيت معنوي مطر
 ها در جامعه اي ك

اين تج. ش بكنيم
 كه علم و دانش خ

زيرا وقتي بحث ت.ت
كاال نگاه كنيم وان

  .داشته باشيم

ي شدن آموزش عالي

م فراهم شود تا اين
 كه بين المللي بشو
كه به بين المللي ش
ين برده است و ملت
ضه و به اشتراك گذ
شي و پژوهشي از

 اين سمت پيشرفت
سمت پيش مي رود

 
وندها جهاني شدن
ري و عملي را از س
للي شدن تحت تاث

اين روند. عات است
ط برقرار كنند و به
ركت در همايشها

آموزشي و تلفيق -ي
دن آموزش سرعت
ايندهاي كالن و پي
د و فعاليتهاي دانش

ن برداشته شده است
الت را در نظر بگي
 مسائل و محيط دا
فع در عرصه بين
ت و منافع ملي ما
رت دانشمندان با ع
مللي و در جهان و
مت كند اما ارتباط
معه كه مي تواند به
ت خود و ايجاد ارتبا
ي كالن و جهاني

نتيجه اين. ي شود
حق تاليف و حق م

همه اين. ترح اس
شود، بايد تجاري ا

بر اين است ولتها
 تاثير گذاشته است
موزش عالي به عنو
ين الملللي حضور د

آينده بين المللي 

ابزارهايش هم
پيش مي رود
عامل ديگر ك
كرده و يا از بي
اينكه با عرضه
علمي و آموزش
كشور هند در
دارد به اين س
 . افتاده است

يكي از اين رو
و توليدات نظر
جهت بين المل
فناوري اطالع
يكديگر ارتباط
مجازي، يا شر
مبادالت علمي
بين المللي شد
با توجه به فرا

مي كردايجاد 
زيادي از ميان

تحوالاگر . برند
و با توجه به

ه است مناشد
مردم يك ملت
رفتن و مهاجر
عرصه بين الم
ديگر هم خدم
عضوي از جام
كه با مهاجرت
اين فرايندهاي

هم ميتقويت 
بحث ح. است

برن يا رم مطر
كه توليد مي ش
اين تالش دو
آموزش عالي
به محصول آم
و در عرصه بي
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و هويت 
 حفظ و 
فرهنگ 
خود اين 
ن سازي 
نابر اين 

با اين . 
. ش كنند
يت  اهم

ت ها و 
عالي به 
ن المللي 

مي كنند 
ه ما بايد 
ط ايران 
باداني و 
 مطابق 
گاه اين 
. ذيرفتند

بتدا اين 
ه خاطر 

شرايط  
ن دولت 

از اين . 
گلستان  

ي آن را 
وندهاي 
سنگاپور، 
 كنند و 
ي ساير 

كي مي 
قد است 
ين حال 
 فرصت 
 اين فاز 

هنگ وي كه به فر
 آموزش عالي به

ت يكسان سازي ف
 تحميل فرهنگ خ

يكسان  دارند كه با
بن. ضم شدن هستند

شورها تصويب شد
نوع فرهنگي تالش
رتباط پيدا مي كند

ه اساسي براي دولت
ن صورت آموز ش ع
واهد در عرصه بين

  .كند
 اين جهت عمل م
جه داشته باشيم كه
ب با جامعه و شرايط
 استعمار را عامل آب

اما. مار را پذيرفتند
شايد ديد. ت نكرد

 و لذا استعمار را پذ
سا از ابداشت و اسا

يكي هم به. ي بود
البته. في مي كرد

ل بوده، و به عنوان
دت و مستعمره نش

ت كرد در مقابل انگ

برخي. واقعيت است
شان با آنچه اين رو
رهايي مثل هند، س

فاده اين فرايند است
ا و بخش خصوصي

ه وجود دارد كه يك
بنابر اين معتق. شود

 همراه دارد، در عي
دن نگاه به عنوان
توجه كنيم و وارد

ها امروزه با عاليقي
 بين المللي كردن

ن است كه به سمت
ارند سعي دارند با
ا فرايندهايي قرار

 دارند و نگران هض
گي در يونسكو كش
ه در جهت حفظ تن
ه فرهنگ جوامع ار
علمي به يك مسئله

در اين.  تهديد كند
كشوري كه مي خو
د و از آن استفاده ك
 و همه كشورها در
اما بايد به اين توج
م راهكاري متناسب
يكي ديدگاهي كه
ه اول برخي استعم

چندان مقاومت. شت
ر فرهنگ هند بود
خ اين ديدگاه را ند
و امپراطوري بزرگي
درت خارجي را نف
 كه همواره مستقل
 استعمار را نپذيرفت
، ولي ايران مقاومت

رند كه اين يك و
 وهنجارهاي خودش

كشور. شدن ندارند
ن بازي شوند و از
 شركتها، دانشگاها

  . نين كرده است
 كشور ما دو ديدگا
 بر كشور منتهي ش
ها و آثار منفي به
حث بين المللي شد
ها وآموزش عالي ت

همه كشورها و ملته
با سهيم شدن در

هايي كه دارند اين
درتمندتري برخورد

اما در مقابل آنها. د
نگرانيهاي عميقي

ن حفظ تنوع فرهنگ
ود، متعهد شدند كه
 است و به نوعي به
 اين همكاريهاي ع
كس فرهنگشان را

ر گرفته است و كش
ي برنامه داشته باشد
دن پيش مي رود

لگو برداري كنيم، 
جه كنيم مي توانيم
ي. دگاه وجود داشت

مطابق ديدگاه. ست
مار نگاه ديگري داش
مار همكاري شود د
يران در طول تاريخ
ك دولت مستقل و
فتن سلطه يك قد
طوري قدرتمندي
ي قرار بگيردو لذا
را تا سالها پذيرفت

 اصرار و تاكيد دار
ن فرهنگ، ارزشها ،
دن و بين المللي ش
 هستند كه وارد اين
د دولتها، سازمانها،
ند اشاره شد كه چن

از جمله در. ي بيند
طه قدرتهاي بزرگ
 ضمن آنكه پيامده
رسمي است به بح
ي شدن دانشگاه ه
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ه. ث فرهنگ است
جهت سعي دارند ب
ه آن يكي از پيامد
زارهاي بيشتر و قد
ظر آنها منتهي شود

اينها ن.  تاكيد دارند
كنواسيون 2006ل

رهنگي پيش مي ر
ه از جنس فرهنگ

بنابر. مك مي كند
كمك كند يا برعك
يعتا مورد توجه قرا
شدن آموزش عالي
سمت بين المللي شد
م استفاده كنيم و ال

اگر به اين توج. نيم
ورد استعمار دو ديد
ب واندگي مي دانس

هند به استعم. كنيم
ديدگاه كه با استعما

اما اي. ني مي شود
يران كه هميشه يك
ه بيگانه، كه پذيرف
 يك دولت و امپراط
يد زير سلطه ديگري
و سلطه انگلستان ر

  .كرد
همه. ي وجود دارد

چ تعارضي هم بين
وندهاي جهاني شد
ذيرفته اند و آماده

مي توانند. ي ندارند
چنانكه به مورد هن
پارچه فرصت نمي
ه مي تواند به سلط
ن و جهاني شدن

د ديدگاه غالب و ر
به فرايند بين المللي

گاههاجهه خالق دانش

كمك مي كند بحث
از اين ج. ود دارند

و فرايندهايي شبيه
كه از امكانات و ابز
ه فرهنگ مورد نظ
مي، محلي و ملي

بر اين اساس سال
ت يكسان سازي فر
ن علم و دانش كه
رش فرهنگ ها كم
سترش فرهنگشان ك
عرصه فرهنگ طبي
در باره بين المللي ش
ش عالي دارد به س
 ديگران مي توانيم
زش عالي نگاه كني
د به استعمار، در مو
ل وابستگي و عقب
و ايران را مقايسه ك

اين د. هند مي شود
ر به عمران و آّبادا
ن سابقه تاريخي اير
هبي مخالف سلطه
ط ايران به عنوان

ش اين بوده كه نبايد
هند مستعمره شد و
 اش همه را دفع ك

گاه هاي مختلفييد
هيچ. تلقي مي كنند

ومتي در برابر روقا
د و اين بحث را پذ

اينها محدوديتي. د
.رشان دعوت كنند
كپجهاني شدن را ي

مه استعمار است كه
مللي شدنه بين ال

كه به نظر مي رسد
به ي ما مي خواهيم

ي در جهان و نحوه موا

دن آموزش عالي ك
سترش فرهنگ خو

جهاني شدن و. نند
رخي از كشورها ك
كه به تسلط و غلبه
حفظ فرهنگهاي بوم
.هنگي را حفظ كند
ايندي كه به سمت
اي بين المللي شدن
هاي علمي به گستر
كه مي تواند به گس
م و تاثيرگذار بر ع
تي حفظ كند بايد د

ريم كه آموزشكيد دا
از تجربه. ت كنيم

ن المللي شدن آمو
ستخواه اشاره كردند
اهي كه آن را عامل

مثال هند و. ي شود
منتهي به آباداني ه
ت كه استعمار منجر

شايد به لحاظ آن  
 وجود رهبران مذه

با اين شرايط.  بود
نگاهش و اعتقادش

يعني ه.  را رفته اند
 آثار مثبت و منفي
مللي شدن هم دي
پيشرفت و توسعه ت

بنابر اين هيچ مق. 
 چنين نگرشي دارند

ست آورندخواهند بد
يه گذاري در كشور
ن المللي شدن و ج
 شدن پيامد و ادام
ديگر تاكيد دارد كه

اين ديدگاه ك. دارد
در نتيجه وقتي. گرد

ي شدن آموزش عالي

ه به بين المللي شد
عي در ترويج و گس
نگ خود كمك كن

در اين فرايند بر. د
ويي هدايت كنند ك
له مي كنند و بر ح
ه تفاوت هاي فره
ها در مقابل آن فرا
ن روندها تالش برا

زيرا همكاري ه. ت
چونك. ل شده است

كننده علمهاد توليد 
گسترش دهد يا حتي
ن فرايندها همه تاك

 در اين سمت حركت
ينبه بحث بايراني 

نانكه كه دكتر فراس
دوم ديدگا. نست دا

 استعمار مبارزه مي
ار مي آيد اينجا و م
هي كه تاكيد داشت
. مار در ايران نبود
يني و مذهبي و
جتماعي هم موثر
 كرده و از طرفي ن
ران دو راه متفاوتي
لستان را پس زد و
ني شدن و بين الم
ت و عاملي براي پ
.راه دارند نمي بيند
رهايي از اين نوع
نافعي را كه مي خ
ي فعاليت و سرماي

گري هست كه بين
شدن و بين المللي

ديدگاه د. ابله شود
 را هم به همراه د
ب و تهديد مي نگر

آينده بين المللي 

عامل ديگر به
خود دارند سع
گسترش فرهن

روندپيش مي 
روند را به سو
فرهنگي مقابل
سعي دارند كه

به كشورهمصو
با توجه به اين

استپيدا كرده 
كشورها تبديل
عنوان يك نه
فرهنگش را گ
با توجه به اين
و ما هم بايد
از منظر يك ا

چن. ارائه كنيم
پيشرفت مي
ديدگاه دوم با

كه استعمابود 
با اين ديدگاه
نگاه به استعم
آموزه هاي د
جغرافيايي و ا
مستقل عمل
نظر هند و اير
و استعمار انگل
در بحث جهان

يكپارچه فرصت
كالن به همر
مالزي و كشو
از آن فضا منا

كشورها را براي
اما ديدگاه ديگ
گويد جهاني ش
بايد با آن مقا
فرصت هايي

همراه با آسيب



 

ران
ي اي

عال
ش 

موز
ي آ

هش
پژو

ده 
آين

يز 
 م

 ار منفي

ما اساسا 
ي از آن 
 فقط از 

نده را  آي
 با آينده 

ها مطرح 
ن است 
 ي هندي

گر ما ا. 
توجه به 
گاپور، يا 
ه مسئله 

لذا . ست
ه بيشتر 
 خودش 

فه هاي 
داد و به 
ن المللي 
 و مولفه 
گذاري و 
 موردي 
وضعيتي 
ت عدم 
شود در 
وره بعد 

ود مي د
ره اعزام 
ي ديگر 
گردد در 

يعني . د
د، يعني 
 اين بود 
 بخشي 

من اينكه جلوي آثا

ن اين نيست كه م
اند و در واقع جزيي
ن است كه ما بايد
ي گويد من بيايم 
ي هند مي خواهد

  . دساز
 عالي و دانشگاه ها
ين نگاهي كه دارد ا

 شوند و دانشجوي
. فضا فراهم نيست

با ت. فعاليت بكنند
سنگ اما هند،.  شود

، و ايدئولوژيكي به
و غير انتفاعي اسي 

 تهديدهايش را كه
ي را كه مي خواهد

مولف. نها توجه شود
د بي و بررسي قرار
نتا امكان تحقق بي
توجه به اين ابعاد،

اشد سياستگاشته ب
يي كه ذكر شد يا

ايران چنين و . شد
م، موجب شده است

ين باعث مي شا. ت
ت مي گيرد و در د

دوره محد ود، يك
در بار. ته مي گردد

ت مي گيرد، دوره اي
 اتخاذ و اجرا مي گ

  .نياورده است
كه تركيبي مي بيند
ن امتناع اتفاق نيفتد
تعمار زدم، عرضم

البته. انست بود نتو

وارد شويم كه ضم

چون آنها بحثشان 
 يكپارچه پذيرفته ا
 ندارد و بحث اين
ي هند مي آيد مي

يعني. خودم را بسازم
د نظر خودش را بس
للي شدن آموزش

چون.  عمل بكنند
سيس بكنند و فعال
دارد اين امكان و

سرمايه گذاري و ف
ز آنها محدود مي
فرهنگي، اعتقادي،
نگاه ايران فرهنگي
ستفاده كنيم و اما
تيسعي دارد وضعي

  . ي كند
 كه بايد به همه آن
كشور را مورد ارزياب
ختلف فراهم گردد تا

حال با ت. شاره شد
و اجماعي وجود دا

كشورهاي. خواهد شد
راه دشوارتر خواهد

 به آنها اشاره كردم
افتن برنامه هاست
مركز گرايي صورت
ني تشويق مي شو
دوره اي ديگر بست
ب و تشويق صورت
ت و برنامه اي كه
مورد نظر را به بار ن
ه غالب آن است ك
شود به نوعي كه آن
كه از مواجهه با است
جه به ديدگاهي كه

رصه به گونه اي و

.ور نخواهد داشت
 و تهديدهايش را
همراه دارد را قبول

يعني. وع نگاه است
م تا آينده مطلوب خ
بگذارد و آينده مورد
وقتي بحث بين المل
 هند فعال شوند و
زنند و موسسه تاسي
دگاهي كه ايران د
ي بيايد در ايران س
رد امكان استفاده ا

ولي ما با نگاه ف. د
ي است در حاليكه ن
ت كه از فرصتها ا

ن با نگاه فرهنگي س
گران ساخته اند بازي
ابعاد مختفي دارد
 دانشگاه در يك ك
 و عرصه هاي مخت
 الزامات به خوبي اش
مللي شدن توافق و
ا مشكل روبرو نخو
نباشد طي كردن ر
خلي در ايران كه
موضوع استمرار نيا
 در وزارت علوم تم
دانشجوي غير ايرا
 جذب مي شوند، د
ي يك دوره ترغيب

سياست. ها مي شود
اجرا شده تاثيرات م

ولي ديدگاه.  دارند
ديدگاه سعي مي ش
ض كردم و مثالي ك
لي در ايران با توجه
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 كه بايد به اين عر

د، مالزي و سنگاپو
آنها فرصت.  كنيم

ن اين فرايند به ه
 به اين روند دو نو
رويش تاثير بگذارم
 خواهد  تاثير هم ب
و. ال متفاوت است

مختلف بيايند و در
 داخل هند شعبه بز

اما با ديد. زه بكنند
شگاه يا موسساتي
ي تواند به وجود آور
د محدوديتي ندارند
ي تجاري و انتفاعي

نگاه ما اين است. ت
ايران. رمايه را ندارد

و وضعيتي كه ديگر
.ع پيچيده اي است
دن آموش عالي و
 كه بايد در بخشها
 ابعاد، مولفه ها، و

وري بر سر بين الم
 به هدف چندان با
 توافق و اجماعي ن
گاههاي مختلف داخ
 و توافق بر سر م
 در يك دوره اي

 يك دوره جذب د
انشجويان مختلف

 از فرصت مطالعاتي
سياستها و برنامه ه
للي شدن اتخاذ و ا
 با هم چالش هم

با اين د. صت باشد
كه در باره هند عرض

ول. هم بود غلبه كند

گاههاجهه خالق دانش

 نگاهش اين است
 

ما داريم ديگر هند
رصتهايش استفاده

ي كه از منظر ايران
 به آينده با توجه

آينده را بشناسم و ر
و در جهتي كه مي

د هند و ايران كامال
كه دانشگاه هاي م
 خارجي بيايند در

سرمايه در اين حوز
 بايد به فرض دانش
يراني در ايران مي
ن مسئله نگاه ميكند
ا سنگاپور يا مالزي
رايمان هدف نيست
نها هدف جذب سر
ك بازيگر در زمين
 دانشگاهها موضوع
توان بين المللي شد
مختلفي وجود دارد
شاره كردند به اين
د، اگر در يك كشو
رنامه ها تا رسيدن

اما اگر. يتي دارند
ديدگا.  وجود ندارد

هاي فقدان اجماع
يعني.  تفاق بيافتد

 دانشجوي خارجي
ي باز مي شود و د
 همايشها، استفاده
جب عدم استمرار س
ه در جهت بين المل
شور وجود دارد كه

هم تهديد و هم فرص
اين بحثي كه من. د

ه بزرگتر از ايران ه

ي در جهان و نحوه موا

بين المللي شوند،
.  نيزاستفاده كنيم

ديت هايي را كه م
گذاريم و فقط از فر
هديدها يا آثار منفي
ست كه بحث نگاه
ران مي گويد من آ
د آينده را بشناسد و
گاه كشورهايي مانند
را باز مي گذاريم ك
گاه ها و موسسات
 بگيرند و جذب س
ب سرمايه بكنيم
 و موسسات غير ا
 و اقتصادي به اين
رهايي مانند هند يا
 و جذب سرمايه بر

ايران تنه. دفع كنيم
ه تنها به عنوان يك
ن آموزش عالي و
ر گرفتن آنها مي ت

اين مهم الزامات مخ
 دكتر فراستخواه اش
م است فراهم شود
ر اين سياستها و بر
ره شد چنين وضعي
ماعي در اين باره

يكي از پيامده. تد
ي و برنامه ريزي ات

در نگاه به جذب 
ب دانشجوي خارجي
 علمي، شركت در
 غيير سياستها موج

لذا سياستهايي كه. 
يدگاه در داخل كش
ي شدن مي تواند ه
ود دارد استفاده كند
 توانست بر هند كه

ي شدن آموزش عالي

شگاه هاي ما هم ب
ريم از فرصتهايش
 طبيعتا آن محدود
ي اين فرايند اثر بگ

اما ايران آن ته. د
اينجا است. ده كنيم

 آن بازي كنم و اير
ي ايران مي خواهد
 دانشگاهها هم نگ
 مي گويد ما فضا ر
ضي ندارد كه دانشگ
شجوي خارجي هم
 آموزش عالي جذ
 فعاليت دانشگاهها
كه با نگاه تجاري

است نگاه كشور. م
ي و سود اقتصادي
هنگي مطرح است د
ن بازي كند نه آنكه
ت بين المللي شدن
 دارند كه با در نظر

براي تحقق ا. سيد
در بحثي كه. شود

 و الزاماتي كه الزم
براي آن و استمرار
 مفصل به آن اشار
يدگاه واحدي و اجم
 اجماع اتفاق بيافت
سست هاي سياستي
. صورت مي گيرد

وره فضا براي جذب
 شركت در مجامع

اين. جاد مي گردد
. و متوقف مي شود
سد االن اين دو د
 شدن و بين المللي
وزنه هايي كه وجو
ي بود كه استعمار

آينده بين المللي 

شويم كه دانش
اش را مي گير
اهبا اين ديدگ

بخواهيم روي
شده اند فرايند

فرصتها استفاد
بشناسم و در

همراه شود ولي
در مورد آينده
مي شود هند

كه هيچ تعارض
بگيرند و دانش
بگوييم براي
تعارضاتي كه
حتي مالزي ك
نگاه مي كنيم
تنها نفع مادي
تعارضات فرهن
بسازد و در آن
چنانكه پيداست
مختلفي تاثير
راهكارهايي ر
شدن فراهم ش
هاي مختلف
برنامه ريزي ب
مانند هند كه

يعني دي. دارد
توافق و عدم

وزارتخانه گسس
تمركز زدايي

يك دو. گردد
استادان براي

دوديت ايجمح
وسط راه رها

ظر مي رسبه ن
فرايند جهاني

تواند از آن روب
كه آنجا فضايي
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ودند كه 
پذيرفتند 
 را حفظ 
ش را مي 
ن هست 
فرهنگ 
رايند به 

اگر . ست
 جهاني 
ه رو مي 

ياسي و 
 شدن و 

م بهتر ه
بيات در 
ا با رفع 
تاكيد بر 
 و موانع 
رفع اين 
دانشگاه 
ج شود و 
ان پذير 
ت كنيم 
 كند به 
به بحث 
ف ديگر 
خودمان 
 انساني 
ه عنوان 
ز مزيت 
 به نحو 
ت هاي 
ه اند، با 
زه داد و 
دمان را 
.  بگيريم

م، استاد 
 را همه 

آنها هر دو مايل بو
كه اين فرايند را پذ 

واهد فرهنگ هند
جر هندي تجارتش

حاال بحث اين. ارد
مي كند مي تواند ف
ود مي گويد اين فر
ه و واردش شده اس
يران ديدگاهش به
ه اي از موانع روبه

  .دارد
طرق سيرا بايد از 

اسا با بين المللي
 با تالش براي فه
شود و يا با توليد ادب

ين مانع ركه ا. ت
كه وجود دارد ه با ت

وانع فرهنگييا م 
براي ر. زباني است

توجه به ماموريت د
 در دانشكاه ترويج
ر اين موضوع امكا
دانش آنقدر پيشرفت
د و اين كمك مي
ن است كه اگر ما ب

 چيست؟ و از طرف
خ مزيت هاي نسبي
گاه در حوزه علوم
طبيعتا مي تواند به
 استفاده بكنيم و از
هم كرده است بايد

حضار داريد در سايت
رتباطي فراهم كرده
عالي را به يك حوز
ت آموزش عالي خو
 هم از آنها كمك

نجا دانشجو بگيريم
ش هاي بين المللي

آ. ش با روس ها بود
دن آن كشورهايي

يعني اگر مي خو. ت
تاج. را مي كند تش

براي آنها وجود ندا
احساس مسنتي كه 

ودي غالب مي شو
را پذيرفتهچون آن 

ين المللي شدن، اي
با مجموعهي شدن 

 خاص خودش را د
اين مانع ر. ي كند

خوب برخي اسا. ت
اين مانع. مي كنند

ي مختلف برگزار ش
ر مانع ارتباطي است
انع ديگري است ك
. موانع كمك كرد

انع مهم هم مانع ز
يد با تيعني ما با. د

ن ديگر مي پذيرند
اينكه چقدرحال . م

ما در حوزه علم و د
استفاده كنند  از آن

من عرضم اين. ود
بين المللي شدن ز

كدامند؟ ما بايد به م
 بتواند به آن دانشگ

اينها ط. يتهايي دارد
 مزيت نسبي آنها

ارتباطات االن فراه
اما شما استح. ست

ي كه بحث هاي ار
ان حوزه آموزش ع
خودمان را، خدمات
ها كمك بدهيم و
رح نيست كه در اين
ه حضور در همايش

ي ناشي از رقابتش
ن و بين المللي شد
خيلي كمتر از ماست
د باليوود هم فعاليت
يران مطرح است ب
با آن فرهنگ و س
هايتا فرهنگ هاليو
چ. د اين اتفاق بيفتد

ز جهاني شدن و بي
كند براي بين المللي
انع هركدام راهكار
شدن را دشوار مي
ي و ديدگاهي است
 مانع تراشي هم م
نديشيها، همايشهاي

مانع ديگر. فع كرد
ص و خاص گرايي ما
ي توان به رفع اين

يكي از مو. به كرد
ث زبان فارسي بود
باني كه دانشجويان
 را هم داشته باشيم
حث اين است كه م
 هم ياد بگيرند تا
ها برنامه ريزي شو
كنيم كه هدفمان از
يهايي كه داريم كد

المللينشگاه بين 
ها دانشگاه ما ظرفي
يازمندي داريم از
اوري اصالعات و ا
همكاريهاي علمي اس
رصت و اين امكاني
 و خدمات، مي توا
مه هاي آموزشي خ

هم به آنه. ب كنيم
تنها اين بحث مطر

تجربه. ر پيدا كنيم
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ان غلبه كند بخشي
 بحث جهاني شدن
يتها و موانعشان خ
د فعاليتش را ميكند
 كه براي ما و در اي
ه نيست كه بيايد ب
يند جهاني شدن نه
ي ديگر هم ميتواند
ه به اين تحليلها از
اهد برنامه ريزي ك
 گذشتن از اين موا
رايند بين المللي ش
ع هم موانع فكري
ك نمي كنند بلكه

هت نشستها، هم اند
عالي اين مانع را ر
شي از منافع خاص
صل خواهد شد مي
ي توان بر آنها غلب
هاد داده بوديم بحث
را به عنوان يك زب
ردن زبان فارسي

يك بح. مدت شود
بايد زبان فارسي را
ه بايد براي رفع آنه
كنيم و مشخص ك
، فرصتها و توانمند
گ بود، به اينكه دان
هايي كه از نظر آنه
يحوزه هاي علمي ن
ز فرصتهايي كه فنا

دن هراي شكل دا
 استفاده از اين فر

آموزش پژوهش و
ي خودمان را، برنام

ركيبيگر لينك و ت
ت. كار را انجام دهد

حضور كه ما بتوانيم

گاههاجهه خالق دانش

ان نتوانست بر ايرا
 وضع موجود روي
 را بگيرند، محدود
 ندارد هاليوود دارد
ك  از آن محدوديتها
فظ شود اما اينگونه
ش اين است در فراي

در حوزه هاي.  شود
ولي با توجه. د كند
لذا اگر بخوا.  است

سته بندي كرد كه
ديتهاي سياسي فر

برخي از موانع. كرد
به پيشبرد آن كمك
زم باشد در اين جه
لي شدن آموزش ع

موانع ناش. ع ساخت
مين منافع عام حاص
هكارهاي مناسب مي
عاتي كه ما پيشنه
س زبان انگليسي ر
حث بين المللي كر
 برنامه ريزي بلند م
وقتي مرجع شود ب
تلفي وجود دارد كه
 به موضوع توجه ك
كدامند؟ و امكانات،
نشگاه استراسبورگ

در رشته ه... ماعي
يعني اگر ما در ح

از.  را برطرف كنيم
ت بسيار مناسبي بر

يعني با. شده است
يعني بحث تركيب

 يافته هاي پژوهشي
ي دانشگاه هاي دي
عالي ما بتواند اين ك
ش هم اين است ك

ي در جهان و نحوه موا

مثال اگر انگلستا. ت
اما در.  قرار بگيرد

ه بخواهند جلويش
ل هاليوود مشكلي
 همينطور و خيلي
ي، سنت هندي حف

كسي كه تحليلش 
 هاليوود حذف مي
و سنت هندي تاكيد
ر كشورها متفاوت

خشهاي مختلف دس
مرزبنديها و محدود
 مربوط بر طرف ك
عي است كه تنها ب

شايد الز. رفع است
رصتهاي بين المللي
طات مي توان مرتفع
فع خاص هم با تام
ي هستند اما با راه

يكي از موضوع. خت
يكي اينكه تدريس. 

 اين است كه ما بح
يد روي آن كار و
. بشود زبان مرجع

بنابر اين موانع مخت
يد از ديدگاه ايران
همان وجود دارد ك
 كه با هياتي از دان
سالمي، علوم اجتم
.ي همكاري باشد
ياز طرف مقابلمان

هاي مجازي فرصت
 فرصتها بها داده نش
خواه اشاره كردند يع

يعني ما. ديل كرد
و آموزشي و خدماتي
ه اين كه آموزش ع

يك بخش. ش است

ي شدن آموزش عالي

 ديگر مربوط است
ن حائلي بين اينها
 و اشكالي ندارد كه
نماي هند در مقابل
ف انگليسي ها هم
هندي، تاريخ هندي
.يد كندمقابله كند
كه نهايتا باليوود در
ت روي فرهنگ و
لمللي شدن با ديگر
ع را مي توان در بخ

م. ع سياسي است
 ابزارها و امكانات

طبيع.  مشكل دارند
الح ديدگاهها قابل ر
ذكر آثار مثبت و فر
ي و گسترش ارتباطا
جمعي و اينكه مناف
هركدام مانع بزرگي
موزش زبان پرداخت
دو جهت كار كنيم

بحث ديگر.  شود
ديگري است كه باي
ي به زبان فارسي
بن. دن زبان فارسي

دن توجه داريم باي
وديتهايي كه سر را

اخيرا نشستي. يم
علوم ا. جه داشتند

ي زمينه هايي براي
ن استفاده كنيم و ني

مثال آموزشه. ه شود
يلي به اين فضا و

ي كه دكتر فراستخ
نش و فرهنگ تبد
ه هاي پژوهشي و
 مربوط مي شود به

ين يكي از راههايش

آينده بين المللي 

هم به عوامل
ايران به عنوان
و به آن ايراد
بكند مثال سين
كند، از آنطرف
كه فرهنگ ه
هندي را تهدي
سمتي است ك

چه ممكن است
شدن و بين ال

اين موانع. شود
برخي از موانع
ديپلماتيك و
جهاني شدن
مسئله و اصال
اين زمينه و ذ
موانع ارتباطي
منافع عام و ج
اقتصادي كه ه
مانع بايد به آ
روي زبان از د
از آن استفاده
است مسئله د
كه منابع علمي
بين المللي شد
بين المللي شد
موانع و محدو
هم توجه بكني
كمك كند توج
مزيتهاي نسبي
نسبي خودمان
احسن استفاده
دانشگاهي خي

آن تعريف اولي
ستد علم و دا
بتوانيم با يافته
بخشي از اين
جذب كنيم، اي
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ناخت و 
 كند باز 
ست كه 
ل پيش 
كت در 
 مالي و 

. دت باش
رصتها و 

يك پايه 
ي سازي 
ير علوم 

نامه ين 
 كارتابل 

عملياتي 
و   عالي

ز رساله 
حقيق در 

ن نتايج  
ببخشيم 

 با بحث 
 دانشجو 
ي از اين 

تباط و ار
اينكه از 

اينها .  د
ساتيد را 

مك ي ك
ت و در 
شد يك 

شود و در نتيجه شن
مللي شدن كمك

وان راهكارهايي اس
حدود دو يا سه سال
شد تشويق به شر
شي از موانع، موانع

موضوع يك نشست
فر واقعيتها، موانع، 

رت امور خارجه،  يك
ست بحث فرا ملي
 اي نوشتيم به وزي
 مشكالت موجود اي
ا متاسفانه نامه در

تا كنون عمتاسفانه 
نده نگاري آموزش

ي مثال بخشي ارا
 كاربردي براي تح

يگر از اينيز يكي د
بيات موجود را غنا 

ي توان در ارتباط 
ما شايد در جذب

ش پژوهش بخشي
 هاي بين المللي و

ضمن ا. ركت كنند
هم بايد مرتفع شود
اشته باشيم، خود اس
شدن كار دانشگاهي
برايشان فراهم است
ت بحث دانشجو باش

سائل مطرح مي ش
و ميتواند به بين الم
ها هر كدام به عنو
 مثال اساتيد ما تا ح
قتصادي موجب ش
ع ذكر كردم بخشي

هركدام مي تواند م
وجه به ديدگاهها،

ه يك پايه اش وزار
و اين كميته قرار اس
دند كه ما يك نامه
ق معمول به دليل
اما.ميته شركت كند

  ..رايط 

مش عالي است و 
آينده پژوهي  و آين

بر. تي داشته باشد
ضروري ، بنيادي و
شي هاي مشترك ني
توليد كنيم و يا ادبي

شستي شبيه آن مي
ش چيست؟ حاال م

ولي در بخش.  كرد
شركت در همايش
هاي بين المللي شر
ي و ايين نامه اي ه
رگزاري همايش دا
للي و بين المللي ش
 و فرصتهايي كه ب
ك بحث ممكن است

 از بحث ها و و مس
تواند موثر باشد و 

 مبادله اساتيد ، اينه
به عنوان. جام شود

ند محدوديتهاي اق
در بحث موانعانكه

  . و محدود شد
دها، نگاه به آينده ه
حث بگذارد و با تو

 بهداشت است كه
و. ارت علوم است

ه بودند و گفته بود
ند كه متاسفانه طبق
 وزارت علوم در كم

انم االن در اين شر

 برنامه ريزي آموزش
ر بخش مربوط به آ
 هاي مفيد و بابركت

ض موضوعات ، كر
گردها و هم انديش
موضوع حساس را ت

االن نش.  را داريم
ش چيست ، موانعش
ع آنها برنامه ريزي
ي بايد يك بسيج ش
م كه در همايش ه
گر آن موانع قانوني
حقيقاتي، مقاله و بر
 در عرصه بين المل
به ويژگي هايشان
بخش آموزش يك
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 ميبينيد كه خيلي
و آمدهايي كه مي
ژوهشي مشترك،

انجتناسب با زمان
 از محدوديتها مانن

چنا.  كار قرار گيرد
ت علمي خيلي كم

موانع روند. ت باشد
ات مختلف را به بح

ار عملش با وزارت
ك پايه اش هم وز

اقا از ما خواسته اتف
هارجانبه معرفي كنن
ز موسسه از طرف

ي است ولي نمي دا

موسسه پژوهش و
ود دارد  به ويژه در
ه نتايج و خروجي

ر اين اتاق هاي فك
برگزاري ميزگ. دازند

كرد تا ادبيات اين م

موزش  و پژوهش
 كرد كه مشكالتش
حقيق در جهت رفع
رتباط با مراكز علمي
ملزم و تشويق كنيم

از سوي ديگ.  كنيم
مكاري در بخش تح
 و تركيب پژوهش
 هر كدام با توجه ب

مثال در ب. ايي شود

گاههاجهه خالق دانش

حضور پيدا ميكنيد
ي اين نوع رفت و

طرح هاي پژ. ست
وجه به شرايط و مت
عال بودند برخي
 داخلي در دستور

 گرفت گرنت هيات
ع بحث يك نشست
د بايد اين موضوعا

  . ي كند

كه ابتكايل ميشود
رت بهداشت و يك
شور را مطرح كند و
ت در آن كميته چه

نماينده از كه يك

سيار به جا و درستي

ه بين دانشگاه و م
 در دانشگاه ما وجو
ي درست كرد  كه
سوق داده شود و در
وزه به تحقيق بپرد
 ما كمك خواهد ك

ما بحث آم. ود دارد
و مطرح. گزار كرد

وان با مطالعه و تح
ت كه ما به لحاظ ار

اينكه اساتيد را م. 
را تشويق و كمك
ش پژوهش اگر هم
مي تواند به تلفيق
 در اين سه حوزه
 صورت جدا شناسا

ي در جهان و نحوه موا

مايش بين المللي ح
بايد فضا را برا. ود

ل يكي از حوزه هاس
ت و مي تواند با تو
ن المللي خيلي فع
 فرصت مطالعاتي
ه تحريم ها شدت

عات ميتواند موضوع
ري وتصميم بگيرند
يري و برنامه ريزي

 اي هم دارد تشكي
 يك پايه اش وزار
ر سطح كالن كشو
ت علوم براي شركت
 بهداشت مايل بود

هاد شما پيشنهاد بس

تفاهم نامه اي كه 
به توان  علمي كه

ن اتاق فكر مشتركي
ن سمت و سوي س
شجويان  در آن حو
گي اين اقدامات به

ين آمادگي وجوما ا
 حوزه پژوهش برگ
وه باشيم كه مي ت

ودم فكرم اين است
زيمهادي راه بياندا

 هاي بين المللي ر
ي در بخش بيفتد يعن

كنيم، اين در واقع م
نيهمين شكل، يع

، اينها هر كدام به

ي شدن آموزش عالي

وقتي در يك هم. 
ابل حاصل مي شو
ت كه به هر شكل
تجربه هم شده است
 همايش هاي بين
خلي يا استفاده از

مثال از زماني كه. ت
يلي از اين موضوع
كه بايد قانون گذار
ي كشور تصميم گي

  :ن نورشاهي
 نشست چهارجانبه
رياست جمهوري ،
علم و فناوري را د
ي را از طرف وزارت

خود وزارت... ته و

گويم بله اين پيشنه

  :  برزگر
 كنم با عنايت به
وي ديگر با توجه ب
دن آن ، مي توان
دانشجويان  به اين
شخص گردد تا دانش
 خواهد بود و جملگ

  .نيم

  :قاسمي
 كنم در دانشگاه ما
ن المللي شدن در
دوديتهايي را داشته
جود ندارد و من خو
شي را به شكل جه
م برگزاري همايش
ش پژوهش اتفاق
 همايشها تشويق ك
ش آموزش هم به ه
نعي كه وجود دارد،

آينده بين المللي 

.دوستان دارند
همفكري متقا

انتشارات. كنيم
وجود دارد و ت
در حضور در
همايشهاي دا
اقتصادي است
به نظر من خي
وزارت علوم ك
مزيتهاي نسبي
دكتر نسرين
يك كميته يا
اش معاونت ر
دستاوردهاي ع
كه نماينده اي
در كارتابل رفت

  ...مانده و

مي خواهم بگ

دكتر ولي اله
من فكر مي 

و از سو!! نشده
بين المللي شد
هاي دكتري د
اين حوزه  مش
و خروجي ها
و يا اصالح كن

دكتر حاكم ق
من فكر مي

پژوهش و بين
مجموعه محد
محدوديتها وج
با مراكز پژوهش
اين طرف هم

ميتواند در بخش
به شركت در

در بخش. كند
عين حال موان
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.  داشتيم
و تدوين 
 و توجه 
شجويان 
ينها جدا 

ترسيم ز 
 مختلف 
 آمادگي 
ك برگزار 
ايج آنها 
طبيعتا با 
عاليتها و 
شگاه از 
 نشستها 
 به نشر 

سمت  ه

  دن 

حثهاي ب

از جمله 

ي علوم انساني را
للي شدن تنظيم و
ي اختصاص دهيم
وين كنيم و به دانش

اگر در مورد اي. شود
دهيم يا چشم انداز
ود در زمينه هاي
ي بين المللي شدن
ي به طور مشترك

نتا.  كار شده است
ي و نظري را هم ط
وانيم بخشي از فعا

درباره آينده دانش. يم
مي توان. يگر آن

همفكري پرداخت،
 گذاشت و آنها را به

بين المللي شد

 شكل بدهد و در ب

  ها

  وزة بين الملل
   عضويت

وزشي بين المللي ا

صالح سرفصل هاي
ه به بحث بين المل
ل تاريخي يا داخلي
نشجوي ايراني تدو
بايد به انها توجه ش
يشنهاد و راهكار بد
صيف وضعيت موجو
گاه و خدمات براي
ش ها و نشست هايي
شدن آموزش عالي

اين موانع فكري. 
ما مي تو. ده است

دانشگاه برگزار كني
 دارد، و يا ابعاد دي
ن به تبادل نظر و ه
 جريان است تاثير

راني از منظر ب

ه هاي ما در آينده

مديريتي دانشگاه ه

راي چاالكي در حو
لمللي دانشگاهي و

 و كارگاههاي آمو

ما االن بحث اص. يم
لها هم بايد با توجه
گاه داخلي به مسائل
 ها را با نگاه به دان
ي هم هست كه ب
كه داريم برنامه، پي
ه برنامه ريزي توص
 دستاوردهاي دانشگ

همايش. فاق بيفتد
 مورد بين المللي ش
ري و نظري است
طالع به وجود امد
 ببينيم و در سطح د
 هايي كه دانشگاه
ين طريق مي توان
ن آموزش عالي در

نشگاه هاي اير

ش عالي ما ودانشگا

سياستي وحقوقي و
   آن

  اه

آكادميك در آنها بر
افقنامه هاي بين الم

  ختلف

  
 علمي در دوره ها

  هنگي
  ن نامه ها

  هاي ايران با آن
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يم تدريس مي كني
به نظرم سرفصله. د

عمده درس ها با نگ
ما نبايد سرفصل. 

 است، موارد ديگري
نده و با ديدگاهي ك

الزمه. رداخته شود
ث تحقيقات و هم

د شكل بگيرد و اتف
رشد و دكتري در

طرح شد موانع فكر
ين موانع از عدم ا
همايشي را تدارك
عد خدمات و يافته

از اي. ر برگزار كنيم
ت بين المللي شدن

الي ايران  ودان

واند به آيندة آموزش

ختهاي فرهنگي وس
وپس افتادگي ما از

 
  ديريت

 بين المللي دانشگا
 ي ومدني وشرعي

دي  وابتكار عمل آ
 بستن قرارداد و توا
هاي بين المللي مخ

  ي
ي علمي بين الملل
د وبالندگي هيأت

 اطالعات ، بين فره
 ها ، مقررات و آئين

گاههاجهه خالق دانش

كه داري هايي است
نشگاه ها اجرا شود

اگر ع  خارجي دارد
لي شدن نمي شود

نشجويك بخش دا
كرد و نسبت به آين

شده به آن پروجه
وزش و هم در بحث

يتواندي مختلفي م
سطوح كارشناسي ار

ي كه مطي از موانع
بخشي از اي.  كرد

يك ه. متمركز كني
بعد پژوهشي، از بع

ورت تخصصي ترص
ندهايي كه در جهت

ندة آموزش عا

ضوعاتي كه مي تو
  :ودند

عدم آمادگي زيرساخ
ز كيفيت دانشگاه و

   بين المللي
   آزاد رقابتي

شاركت بين المللي
ريس و تحقيق ومد
وقوانين ما با حيات
د ميان قوانين عرفي

  رهنگي وتحجر
انشگاه وآزاديارات د

 اي الزم در جهت
 مجامع و اتحاديه ه

هاي دانشگاهي گروه
براي همكاري هاي
دانش افزايي ورشد
ي خارجي، فناوري

و  دستور العمل ها

ي در جهان و نحوه موا

درسي و سر فصل
الغ شده كه در دان
ك تعداد دانشجوي
كمكي به بين الملل
ر بخش آموزشي ي
موجود را توصيف ك
 اين حوزه كمتر تو
ي هم در بحث آمو

همكاريهاي. ت شود
هاي مختلفي در س

بخش عمده اي. رد
ن رفع يا كم رنگ
ت در اين زمينه مت
 شدن دانشگاه از ب
ع مشخص و به ص
مك كرد، و بر فراين

  . نيم

كل دهنده به آين

خي از چالشها و موض
ر گرفت بدينقرار بو

تنوع روبه ازدياد وع
 سابقه و تازه اي از
ما با استانداردهاي
ادگي ما به شرايط

يان امنيت ملي ومش
ه هاي سابق در تد
ب نبودن ساختارها و
عارض هاي موجود
ز آثار فروبستگي فر
ت در استقالل واختي
ت واستقالل حرفه

ها،ها،كنسرسيومكه
ر اختيارات سطح گر
در مهارتهاي الزم ب
برنامه هاي مؤثر د
ي تدريس ، زبانهاي
ي وموانع در سياسته

ي شدن آموزش عالي

مواد درسي، منابع د
 و نهايي شده و ابال
 دانشگاهي كه يك
وي خارجي نشود ك

در. ي نداشته باشيم
د مي توان وضع م
به بعضي جاها در

شگاه ما براي بررسي
يد مذاكره و صحبت
گاه ما پايان نامه ه
د استفاده قرار بگير
 و ادبيات مي توان
ن را روي نشر ادبيات
 آينده  بين المللي

 بعدي را با موضوع
ش در اين زمينه كم
 خودمان هدايت كن

وعات شكلموض

  :  فراستخواه
تشكر مي كنم برخ

ورد تأكيد قرارنل م

چالش ت .1
تراز بي .2
فاصله م .3
عدم آما .4
جمع مي .5
عادتواره .6
متناسب .7
برخي تع .8
برخي از .9

ابهامات .10
اختيارات .11
در شبكه .12
ابهام در .13
ضعف د .14
فقدان ب .15

روشهاي
نارسايي .16

آينده بين المللي 

بخش بحث م
تصويب شده

مثال در. شود
به نياز دانشجو
خارجي توجهي
جدا بحث شود

يا اگر ب. كنيم
در دانش. است

باي. وجود دارد
در دانشگ. شود

مي تواند مورد
توسعه دانش
همكاريهايمان
بعد آموزشي،
همايش هاي

ادبيات و دانش
آينده مطلوب

چالشها وم
  

دكتر مقصود
از همه اعضا ت
اعضاي اين پن
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صتهاي 

س هاي 

ن المللي 
ردوهاي 

مزيت و 
د و اين 
 بدست 

   

 - سياسي

است نه 

سازي و 

ستم ها 

شجو و استاد ، فر
  للي 

شگاهي ما با مقياس

لوپهاي متنوع  بين
بازديدها، ار ،هنري 

  لي

ني و براي كسب م
 چنين نگرشي دارند
 را كه مي خواهند

يشرو وتوسعه يافته

دانشگاهي ونوعا س

ي ماندن دانشگاه ا

سازي يا اروپايي س

لوغ مديريتها و سيس

  ثر در جهان

يت از مبادله دانش
المللي مشترك بين

  ي
 و مدارك ملي دانش

ي با انجمن ها و كل
نگي، ورزشي و هن

   وابعاد آن
مللي در آموزش عا

صالح ملي وسرزمين
 سنگاپور، مالزي و
ز آن فضا منافعي

ماندن كشورهاي پي

اف برون د با اهد

در واقع  بين المللي

 معناي آمريكايي س

بستگي به سطح بل

 براي مشاركت مؤث

  ي شدن

 استاد خارجي،حما
همايشها، پروژه هاي

  ن الملل

  گاه

ر ملي و بين المللي
ي ارزشيابي دروس

شگاه ها و همكاري
ها و مسابقات فرهن

 
  را

ع بين المللي شدن
شترك ملي وبين الم

 
در جهت منافع ومص
ورهايي مثل هند،

و از استفاده كنند 

ط داريم و مغفول م

 كشورهاي خاص

  ي شدن
للي دارد و مسأله د

  سازي دانش
 جهاني سازي در

 ويا تهديد باشد وب

 به عنوان فرصتي

  هاي ايران با آن
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  ي
 ها براي بين المللي

  ارتباطات
 جذب دانشجو و
ها ،كنفرانس ها و ه

  ل ابهام
برنامه درسي بين طح

انشجو ومدير دانشگ

ادان راهنما ومشاور
ي ما و سيستم هاي

هاي فرهنگي دانش
فستيوالهاهها، يشگ

  ف بين المللي
 جديد بين المللي

كثرت پذيري ومدار
 

ماع ملي در موضوع
يه گذاري هاي مش
اجتماعي وسياسي

شگران دانشگاهي د
كشو(ن المللي شدن

ند و از اين فرايند

آموزش عالي ارتباط

وي خارجي آن از

ش شرط بين المللي
اتا ماهيتي بين المل

  
آن  بحث تجاري س
ي چند فرهنگي به

ه مي تواند فرصت

وم انساني در ايران

گاههاجهه خالق دانش

 هاي كرخت اداري
تي ملي از دانشگاه
 لبدي و تجهيزاتي
ناوري اطالعات و ا

هايي مانندي فعاليت
كنگره ها، بازديد ه
خطر پذيري وتحمل
 دانشگاه ها در سط

  وانع سياستي
رك براي استاد ودا

  ستاد و مشاور
هاي دكتري با استا

ها و متون درسيه

د بين المللي فعاليته
همايشها، نمايي ،

لي در راستاي اهداف
شي و فناوري هاي

براي همزيستي و ك
ش عالي ما وآموز

ميتي به صورت اجم
ي مشترك وسرماي
هنگي وساختاري وا

ريتها و كنشكي مدي
 ملي  از طريق بين
وارد اين بازي شون

رجي كه با آنها در آ
  واز دانشگاه

به داشتن  دانشجو

 ي در كار دانشگاه
 عالي به عنوان پيش
دانشگاه اساسا و ذا

 به چرخش مغزها
ت جهاني و به تبع آ
ي شدن  به معناي

 يان تك فرهنگ
 با اين هشياري كه

ت آكادميك در  علو

ي در جهان و نحوه موا

سي سنگين واندام
سيستم هاي حمايتي
در زيرساختهاي كال
 در زيرساختهاي فن
مالي مورد نيازبراي
ي خارج از كشور، ك
فرهنگ نوآوري وخ
ت برنامه درسي در
آموزش دوزبانه ومو
رسر موبيليتي وتحر
ر سر جابه جايي اس
تعريف پايان نامه ه
در دوره ها و برنامه

  ه هاي خارجي
رهنگي براي  ابعاد

 و جوايز بين المللي
و سياحتي بين المللي
با تكنولوژي آموزشي
ان فرهنگي الزم بر
ت زدگي دانشگاه ها
ر ارادة رسمي حاكم

ت براي پرديس هاي
قابليت انعطاف فره
هوشمندي و چاالك
 مطلوبيت وثروت

ا پذيرفته اند كه و
  

ازن كشورهاي خار
دئولوژيك از علم و
بين المللي شدن ب

  ژيك
ت نهادهاي سياسي
آزاد سازي آموزش
فهم اين معنا كه د

  للي كردن آن
عبور از فرار مغزها
ن به سازمان تجارت
ي به تحويل جهاني
ي غربي بر يك جها
 بين المللي شدن

  ران ملي دارد
  تمركز زدايي

عمل براي ابتكارات

ي شدن آموزش عالي
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