
 

 

 

 

المللی  های علمی بین  همکاری یهای ارتقا راهکار

 کشور آموزش عالیدر نظام 
 )با تأکید بر دانشگاه آزاد اسالمی(

 

 سیدعلی طباطبایی

 

 چکیده
ابدط  بیش از پیش پیچیده ودر هم تنیدده ددده اسد  و سدرو  رو     ،المللی در ابتدای هزاره سوم روابط بین

ایدن   مهمدر این میان  گذارند. ثیر میأپذیرند و بر هم ت ثیر میأدر تمامی نقاط جهان از هم تنیز المللی  بین

المللی چه در گذددته و چده در لدا      های بین بسیاری از دستاورد ،المللی های بین  اس  که بدون همکاری

عالی در سرح جهان نهادینه ددده کده در   المللی تا آن لد در آموزش  های بین  همکاری یافتنی نبود. دس 

ای در ایدن صودوف فلدا  هسدتند و یکدی از       ه هدای وید     بخش ،بیشتر مراکز آموزش عالی در سرح جهان

هدای    ددک  و متتدوای همکداری    ،های دولتی و صووصدی در سدرح جهدان     های کارآمدی دانشگاه  داصص

 .اس المللی  بین

هدای    تمداعی و فنداوری  های سیاسدی، اتتودادی، اج   توسله ساصتار با توجه به جایگاه وی ه آموزش عالی در

. سد  ا یفراوند  اهمید  راهبدردی  دارای های جهان  المللی در کشور های علمی بین  ط، موضوع همکاریومرب

 المللی در های علمی بین  همکاری یچگونگی ارتقاوضع موجود و  کردن رودندر جستجوی تتقیق لاضر 

   می بادد. آموزش عالی ایراننظام 

 واژگان کلیدی
 المللی، نظام آموزش عالی، دانشگاه دولتی، دانشگاه آزاد های بین  های ارتقای آموزش عالی، همکاری راهکار
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 جستارگشایی
بده وید ه در   « المللدی  هدای بدین    فرص »

آمددوزش عددالی بدده دددک  روز افزونددی مددورد  

اسددتداده بخددش دولتددی و صووصددی تددرار    

موزش عدالی از ید    بخش دولتی آ گیرند. می

سو و بخش صووصی آموزش عدالی از سدوی   

دیگر همواره به دنبا  دناسایی، ایجاد ارتبداط  

المللدی در چدارچو     و استداده از فرص  بدین 

 المللی هستند. های بین  همکاری

المللدی تدا آن لدد در     های بدین   همکاری

که  ،آموزش عالی در سرح جهان نهادینه دده

هددای   عددالی بخددشدر بیشددتر مراکددز آمددوزش 

ای در این صووف فلا  هستند و یکی از  ه وی 

هدای دولتدی و     های کارآمدی دانشدگاه   داصص

ددک  و متتدوای    ،صووصی در سرح جهدان 

 بادد. المللی می های بین  همکاری

های دولتی و صووصی با   هرساله دانشگاه

هدای    همکداری  هط بد وهدای مربد    ارائه گدزارش 

هددای   ه از فرصدد المللددی صددود و اسددتداد بددین

یی آکنند کارآمددی و کدار   المللی سلی می بین

لی بده نمدایش   لالم صود را در سرح ملی و بین

گذارند و هر دانشگاه دولتدی و صووصدی کده    

المللددی  هددای بددین  توانسددته بادددد همکدداری 

یی آکند، اعتبار، کار بیشتری را طرالی و اجرا

 و کارآمدی بیشتری صواهد داد .

المللی و  های بین ا، نهاده بسیاری از دول 

های صووصی با استداده از این آمدار و    درک 

هدای    ددت و دامنه روابط صود را با نهاد ،ارتام

هدای جهدان تنظدیم      آموزش عالی دیگر کشور

 کنند. می

هدای   های آموزش عدالی کشدور   برای نهاد

  های دولتی و چده آمدوزش    چه آموزش ،جهان

 فرصدددد  اسددددتداده از ،عددددالی صووصددددی

 المللی وجود دارد. استداده از های بین  همکاری

المللی برای مراکدز آمدوزش    های بین  همکاری

نهدداد « توسددله»ندده فقددط بدده موضددوع  ،عددالی

دددن   جهدانی » بلکه بده پدیدده   ،آموزش عالی

های مسدلط در   که یکی از روند« آموزش عالی

گردد کده   می مرتبط ،لوزه آموزش عالی اس 

ها چه دولتی و چده  مراکز آموزش عالی کشور

تدداوت   توانند نسب  بده آن بدی   صووصی نمی

 د.نباد

هدای    هدای مهدم همکداری     یکی از بخدش 

اسدد . « بخددش آمددوزش عددالی»  المللددی بددین

تولیددد دانددش و »آمددوزش عددالی کدده متددولی 

در درون کشورهاسدد ، هددم بنددابر « دانشددمند

ماهی  وجودی صویش و هم متأثر از فرآیندد  

دادوسددتد علمددی و ندداگزیر از  ،ددددن جهددانی

المللی اس  کده ضدمن ارسدا      بستان بین بده

هددای دیگددر  از دسددتاورد ،هددای صددویش  یافتدده

مندد   های علمی بهدره   کشورها و دیگر مجموعه
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د تا این روند تکاملی بده پدیش رود. ایدن    وند

المللی کده در   بستان بین دادوستد علمی یا بده

همکداری علمدی   »پد وهش لاضدر بدا عندوان     

موضدوع   گیرد، مورد بتث ترار می« المللی بین

بسیار مهم در بخش آموزش عدالی اسد  کده    

تتقدددق بهیندددده و بهنگددددام آن ضددددرورتی  

 بادد. ناپذیر می  اجتنا 

پ وهش لاضر بدا در  نیداز اساسدی بده     

هدای علمدی     ی و کیددی همکداری  کم د  یارتقا

در جسدتجوی   ،المللدی در آمدوزش عدالی    بین

 یهدا  اریهایی صواهد بود که این همکد  راهکار

علمی را بده سدرح مرلدو  و دایسدته صدود      

 برساند.

با توجه به جایگاه وی ه آموزش عدالی در  

هددای سیاسددی، اتتوددادی،   توسددله سدداصتار 

هددای مددرتبط، موضددوع    اجتمدداعی و فندداوری

المللی در ایدن مقولده    های علمی بین  همکاری

در آموزش عالی  اهمی  راهبردی فراون دارد.

دانشگاه آزاد اسدالمی   جمهوری اسالمی ایران،

 تدرین دانشدگاه لردوری  یدر     به منزله بزرگ

ای ایددا   ه دولتی در سدرح جهدانی، نقدش وید     

ای که بسیاری از فرهیختگدان   هگون به ؛کند می

آموصتده   دانش ،علمی و مقامات اجرایی کشور

مبندا،   این بادند. بر این نهاد آموزش عالی می

ن ددد  تواند بده روددن   انجام تتقیق لاضر می

هدددای علمدددی   همکددداری یچگدددونگی ارتقدددا

المللی در آموزش عالی ایران با نگاه صاف  بین

هدای ایدن      به دانشگاه آزاد اسالمی و کار وید ه 

دانشددگاه بدده ارتقددای افقددی و عمددودی سددرح 

عدالی    المللدی در آمدوزش   تلامالت علمی بدین 

کشور بده وید ه دانشدگاه آزاد اسدالمی کمد       

 .نماید

ین اس  کده  ضر الاوهش  ا  اصلی پؤس

هدای    هایی بدرای ارتقدای همکداری    چه راهکار

للی در آموزش عالی کشدور بدا رویکدرد    مال بین

 به دانشگاه آزاد اسالمی وجود دارد؟

. آمووووزش عوووالی در عصووور 2
 شدن جهانی

ددن به عنوان روندد اصدلی نظدام     جهانی

های زندگی بشری را از   المللی تمام عرصه بین

همه زنددگی انسدانی   ثر کرده اس  و أصود مت

پدذیرد.   ثیر مدی ألتظه به لتظه بیشتر از آن ت

اعتبار  ،ددن نهاد آموزش عالی در پرتو جهانی

دددن،   و ندوذ بیشدتری یافتده اسد . جهدانی    

هدای    انقال  اطالعدات و ارتباطدات و فنداوری   

ه اس  که نظام آموزش عالی ددنوین موجب 

هدای   و اهددا  آن در تمدامی کشدور    ها و ایده

د و دارای ثبددات و تدددرت وگسددترده ددد دنیددا

 بیشتری گردند.

اوری اطالعددات و نددف هبددا وهددور و توسددل

مبتندی بدر    هجاملد » گیدری  ارتباطات و ددک  

هدا   دانشدگاه  هتتوالتی اساسی در عرص «دانش
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ابتددا از   ،به وجود آمدده اسد . ایدن تتدوالت    

ه گیددری جاملدد متددیط اجتمدداعی، بددا دددک  

 ،ن اسد  ای که اطالعات عنور اساسی آ هدبک

دددود. سددظا نظددام تولیددد دانددش   آ دداز مددی

نهای ، ساصتار  دود و در دستخوش تتو  می

پیچدد.   و متتوای دانشگاه سنتی را درهم مدی 

نظران از این سه تتو  با عنوان  برصی صالب

-Scott, 2000, pp.360)اندد   کردهسه انقال  یاد 

361). 

هدایی ادداره     ها و چالش دیگران به بتران

تتدوالت اجتمداعی،     ی هدر نتیجد  اند که کرده

اتتوادی، فرهنگی و سیاسی بر نهاد دانشدگاه  

تتمی  دده اسد . فیشدمن بده سده چدالش      

مخددتص دوران گددذار از دانشددگاه سددنتی بدده  

بتددران   : دانشددگاه جدیددد، توجدده کددرده اسدد 

بتددران مشددروعی  و بتددران نهددادی.  ،اتتدددار

دانشگاه سدنتی بده دلید      ،موارداین عالوه بر 

تغییدر و   هدیگدر در آسدتان   هدای   بتدران وهور 

بتران کمی ، بتدران کیدید  و     تتو  اس :

 ,Fischman and Stromquist) بتددران مددالی

1996, pp.240-245). 

نظدام آموزددی را متتدو      ،ددن جهانی

تر و مقرون به  ساص ، زیرا امکان انتقا  سریع

تر دد. این  بیشتر و گسترده تر اطالعات،  صرفه

مستلزم تغییدر موتلید  و جایگداه    ها  پیشرف 

هدا بده    دانشگاه صواهد بود. از آنجا که دانشگاه

هدای دانشدگاهی را تنهدا بده       طور سنتی ردته

ای در اصتیار دانشدجویان صدود    صورت منرقه

انددد، آنهددا از نددوعی لددق انتودداری  تددرار داده

طور کده   اند. اما همان ای برصوردار بوده منرقه

لرددور نهردد  بددا   دهددد، تجربدده نشددان مددی

ای را  دددن، لقدوا انتوداری منرقده     جهانی

تجربه صواهندد کدرد. برصدی ایدن موضدوع را      

کنندد و برصدی آن را    نوعی تهدیدد تلقدی مدی   

هدا   دانند که برای دانشدگاه  فرص  جدیدی می

آورد تددا از تددنش  ایددن امکددان را فددراهم مددی 

، 8911فراتدر گذارندد بوبدر،     ای صود پا منرقه

 (.2 -2صص 

ها نقش بسدیار مهمدی در    شگاهامروزه دان

کننددد.  جوامددع ایدددا مددی هپیشددرف  و توسددل

هدایی مدادی نیسدتند      ها صرفاً سازمان دانشگاه

(. 8ف ، 8911بیمنددددی دوزی سددددرصابی،  

دانشددگاه بایددد بتوانددد بددا توجدده بدده تغییددرات 

متیط، تغییراتدی را در صدود ایجداد کندد تدا      

اصددتال  جدددی در کددارکرد صددود و نیددز در   

هدای پیرامدونی بده وجدود       نظدام هدای   کارکرد

(. 9 ف، 8911نیاورد بیمنی دوزی سدرصابی،  

بدا   کده  دانشگاه همچون ی  سیستم باز اس 

متددیط صددود ارتبدداط دارد. در ایددن ارتبدداط   

بیمندی دوزی   های تبدیلی وجود دارند  جریان

(. متددیط سیسددتم  2 ف، 8911سددرصابی، 

ای،  همنرقد   توان در سده سدرح   دانشگاه را می
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المللددی توددور نمددود. متددیط    ینملددی و بدد 

هدای    هدا یدا سدازمان    المللی دام  دانشگاه بین

هدا   المللی اس . ورودی های دیگر یا بین کشور

توانندد بدا    های سیستم دانشگاه مدی   و صروجی

ها ارتباط فلا  دادته بادند یدا بده    این متیط

بیمنددی دوزی  صددورت مندلدد  عمدد  کننددد 

 (.81 -88  صص، 8911سرصابی، 

کشدددورها بددده اسدددتقبا  از   گدددرایش 

ددن همراه با توسله فناوری اطالعدات   جهانی

هدای تدرتمنددی    رویکردها و ابزار ،و ارتباطات

هدای جهدانی آموزددی و      را برای ایجاد ددبکه 

 .(Abel et al., 2007پ وهشی ایجاد کرده اس  ب

ددددن  هددا در عوددر جهددانی فلالیدد  دانشددگاه

هددای انتودداری تولیددد دانددش را     مأموریدد 

هددا را بدده  الشددلاع تددرار داده و دانشددگاه تدد ت

هددای صدددماتی بددرای لدد  مشددکالت     بنگدداه

 ای، ملی و جهانی تبدی  کرده اس . منرقه

دددن   ها بدرای جهدانی   اکنون دانشگاه هم

گذاری رو به ردددی را   مؤسسات صود سرمایه

(. در  McCarty,2007, p.65دهندد ب  انجام می

لید   تواندد تاب  اهمی  نقش آموزش عالی مدی 

کشور را در برابر سایر کشورها افدزایش دهدد.   

هددای دور و  انددداز هددای فددراروی چشددم  چددالش

نزدیدد  در ارتبدداط بددا ایددن نهدداد اجتمدداعی،  

تدددوجیهی کدددافی بدددرای تجدیدددد نظدددر در  

 98هددای مربددوط بدده آن در تددرن     سیاسدد 

، 8912، و دیگدران  دود بآراسدته  متسو  می

 (.81ف 

د تددرین نهددا دانشددگاه بدده عنددوان اصددلی 

دهنده منابع انسانی تخووی در مسدیر   توسله

دستیابی به توسله پایدار مبتنی بر ماللظدات  

عهدده دارد.   نقش لساسی را بدر  ،ددن جهانی

از این رو، ضرورت بررسی چگونگی گسدترش  

هددای آموزدددی در آن  کم ددی و کیدددی فرصدد 

-Balderston, 2000, pp.260)انکارناپذیر اسد   

 .261ب

 -د فرهنگددیددددن همدده ابلددا   جهددانی

اجتمدداعی جوامددع از جملدده آمددوزش عددالی را 

سازد که این لوزه نیز در درون صود  متأثر می

دددن در   با وجوه متلددی از تدأثیرات جهدانی  

ابلدداد مختلددت اتتوددادی، سیاسددی، علمددی و  

 .(Marber,1998, p.106فرهنگی مواجه اس  ب

دددن بدر نظدام     جهدانی  ی تأثیرات پدیده

تلددی را ددام    آمدوزش عدالی موضدوعات مخ   

دود، اما با نگاهی جامع بده ابلداد مختلدت     می

تدوان بده اصتودار بده      نظام آموزش عدالی مدی  

هایی چون متتدوای درسدی، توانمنددی     متور

هدددای تددددریا، ارزددددیابی   اسدددتادان، روش

پیشددرف  تتوددیلی، منددابع علمددی و فرددای  

ها اداره کرد. دایسدته اسد     فیزیکی دانشگاه

المللی مورد ارزیدابی   ینها با نگاهی ب متوراین 

تددرار گیرنددد تددا بدده مددرور بتواننددد بدده لددد   
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های جهانی برسند و متناسب با آنها  استاندارد

 ایدای نقش کنند.

افزون بر این، با توجه به تلمیدق فرآیندد   

ناپدذیر بدده ایددن   ددددن و ورود اجتنددا  جهدانی 

اس  زمینه استقبا  از این پدیده  الزمعرصه، 

گیری از تمام  ی با بهرهفراهم دود. آموزش عال

تواند بدرای سداماندهی    های موجود می  ورفی 

ددن، متناسب با اهدا   صود در فرای جهانی

موددو ، اتدددام کنددد و بدده رویددارویی بددا      

ها و مسائ  کندونی بظدردازد. ددرط     متدودی 

تتقق این امر آمادگی بدرای رتابد  بدا دیگدر     

های مدعی این امر و بازصوانی مسدتمر    اندیشه

هددای بددومی و اجرایددی کددردن آنهددا در   مددانآر

تلامدد  و همکدداری سددازنده بددا همدده عناصددر  

و  موجود و از جمله دانشجویان اس  بآراسدته 

 .(82ف ، 8912، دیگران

درایط کنونی جهانی در لدوزه آمدوزش   

تری را  های کیدی جامع  عالی توجه به داصص

بده   .ناپدذیر سداصته اسد     برای بهبود اجتنا 

نانچه دانشگاه بخواهد در عور عبارت دیگر، چ

ددن به صوبی عم  کند، توجه بیشدتر   جهانی

هایی چون متتوای درسی، توانمندی  به متور

هدددای تددددریا، ارزددددیابی   روش اسدددتادان، 

پیشددرف  تتوددیلی، منددابع علمددی و فرددای  

المللددی  هددا بددا نگدداهی بددین فیزیکددی دانشددگاه

ف ، 8912، و دیگدران  ضروری اس  بآراسدته 

82). 

گونده کده بسدیاری از     ر لا ، همدان به ه

کنندد،   پردازان ایدن تلمدرو تأکیدد مدی     اندیشه

بدون دادتن فهدم درسد  و روددنی از ایدن     

ددن آموزش  المللی بین -ددن جهانیب مداهیم 

هدای   توان به بررسدی آثدار و پیامدد    نمی (عالی

مدهومی گنگ و در نتیجه، کنشی مناسدب در  

اری از تلمرو آن پرداص . مو  بدرای برصدورد  

فهم رودن و درس  از این مدداهیم و سدظا،   

هددای زیددر را   پرسددش ،بدده عرصدده کددنشورود 

  کند: مرر  می

آموزش عالی باید به سدود چده کسدی     -

 المللی دود؟ بین

آمددوزش عدددالی بددرای چددده هددددفی    -

 المللی دود؟ بین

ددن بایدد دسدتور کدار     المللی چرا بین -

 اصلی دانشگاه ملاصر ترار گیرد؟

 ددن برای دانشدجویان و  المللی ینآیا ب -

  ندلان جامله اهمی  دارد؟ سایر ذی

هددای کنددونی   هددد  وجددودی دانشددگاه -

 چیس ؟

ما چه نوع آمدوزش دانشدگاهی را بایدد     -

بدداور دادددته بادددیم و صددود را نسددب  بدده آن 

 (Mok, 2007, p.437متلهد بدانیم؟ ب
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واتلی  این اس  که به ر م فشدار زیداد   

دددن آمدوزش عدالی هندوز      المللدی  برای بدین 

سازی مشتر  و یکسانی در این زمینه  مدهوم

دک  نگرفته اس . نای  بده درسدتی در ایدن    

هدای مختلدت در  و     مل »  نویسد: زمینه می

دددن آمدوزش    المللدی  ملانی مختلدی از بدین 

دارنددد و در هددم آمیختگددی بسددیاری دربدداره  

 .(Knight, 2004, p.5« بمدهوم آن وجود دارد

دددن و گسدترش    تردید جهانی بی امروزه

های اطالعدات و ارتباطدات در سراسدر      فناوری

متور، ادتیاا  جهان، به وی ه در جوامع دانایی

فراوانددی را بددرای توسددله آمددوزش عددالی و در 

هددای یددادگیری   دسددترق تددرار دادن فرصدد 

مداوم ایجاد کدرده اسد . گسدترش مبدادالت     

 تدر بده مردمدان    المللی و دسترسدی آسدان   بین

جوامددع مختلددت در سددایه پیشددرف  علمددی و 

های جغرافیایی و متودور   فناوری، مدهوم مرز

بودن به ی  مکان ملین را به چالش کشدیده  

هددای آموزدددی را بددا مدهددوم دددهروند   و نظددام

جهانی و مقید بودن به توسله و بهسازی ایدن  

جدای دنیدا آددنا سداصته      دهروندان در جدای 

 .اس 

فزون فنداوری  به تو  اسکات، توسله روزا

اطالعددددددات و ارتباطددددددات و برتددددددراری 

ای و ماهید  داندش    ه های بین تار  کندرانا تله

دهنده آن اسد  کده علدم و     به طور کلی نشان

دناسد و در نتیجده،   تخوص لد و مرزی نمی

مؤسسدات   ،ناپدذیر  ها به طدور اجتندا    دانشگاه

فتتی واجارگاه ب دوند المللی متسو  می بین

 (.29-28 صص ،8911، و دیگران

 ،هدا  تدرین اهددا  دانشدگاه    امروزه از مهم

سدازی برنامده درسدی و از دیددگاه      المللی بین

تددرین عنوددر  نظددران اصددلی بلرددی از صددالب

ریزی درسی  ها برنامه سازی دانشگاه المللی بین

تدرین رکدن در    اس . دانشکده به عنوان مهدم 

هدا و بهبدود    اصال  برنامه تجدیدنظر در برنامه

نها، اصوالً به عنوان متر  اصدلی  آموزش در آ

سدازی تددریا    المللدی  ها در زمینه بین تالش

 (.Navarro, 2004, p.3دناسایی دده اس  ب

کدردن برنامده درسدی در     المللی برای بین

  آموزش عالی توجه به نکات زیر ضروری اس :

هددای   تددالش در جهدد  توسددله برنامدده -

های متلی، ملدی    درسی به نتوی که ضرورت

 المللی تأمین دود. ینو ب

توجه بده اهمید  فزایندده ارتباطدات،      -

بیان و گدتمان بده ید  یدا چندد زبدان زندده       

 صارجی.

های سیاس  ملدی بدرای     ترلیت تالب -

ها گرفتار آن هسدتند   گذاری که دانشگاه تانون

  صددص ،8911، فتتددی واجارگدداه و دیگددران ب

22-25.) 



999 

 

 

ی
کار
هم
ی 
تقا
 ار
ی
ها
کار
راه

 
ن
 بی
ی
لم
 ع
ی
ها

 
ور
کش
ی 
عال
ش 
وز
 آم
ام
نظ
در 
ی 
ملل
ال

 

توجه بیشدتر بده مدهدوم ثبد  ندام در       -

هدای    فراملی بچند ملیتدی( در برنامده  آموزش 

 De)های تددریا و یدادگیری   درسی و فرایند

 .Wit, 2001, p.6ب

ترار دادن دانشجویان وطندی در کندار    -

هددا و تشددویق رویکددرد اجتمدداعی بدده  صددارجی

 زندگی مشتر .

سددازی یددادگیری  المللددی همچنددین بددین

دانشددجویان و اسددتادان از یکدددیگر، تددأمین   

ن متلدی و صدارجی ایجداد    های دانشجویا نیاز

کددارگیری  وابسددتگی میددان دانشددجویان، بدده  

هددای فرهنگددی، دسترسددی بدده منددابع   فلالیدد 

هدای    متنوع یدادگیری و تددریا و ارائده دوره   

المللی را در بدر   آموزدی کیدی در سرو  بین

دددن فقدط    المللدی  گیدرد. در فرایندد بدین    می

ها بده موضدوع ثبد  ندام دانشدجویان       دانشگاه

ددود و هدد  اصدلی     لی پرداصته نمیالمل بین

آموصتگدانی مسدتلد اسد  کده      پرورش دانش

هدای بدا     بتوانند مسدائ  گونداگون را در مکدان   

لساسی  متیری و فرهنگدی متدداوت لد     

 (.Caruuna and Honstock, 2003, p.4ب کنند

دالیدد  متلددددی بددرای بتددث در زمیندده 

سازی آموزش عالی وجدود دارد کده    المللی بین

یدد  سیاسددی، اتتوددادی، فرهنگددی، دددام  دال

ای، علمدددی و پ وهشدددی،  اجتمددداعی، لرفددده

فرهنگی، چندزبانگی و تغییدر   های میان  مهارت

 دود. ها می نگرش

توان به انگیزه سیاسی  از بلد سیاسی می

لاکمددان و سیاسددتمداران در پیوسددتن بدده    

اتتواد و جامله جهانی و باز دددن بده سدوی    

دن ایداالت  دنیا ادداره کدرد. بدا روی کدار آمد     

المللدی   متتده امریکا به عنوان ی  تدرت بین

بلد از جنگ جهانی دوم، دالی  سیاسدی بلدد   

جدیدی به صود گرف  و با لرک  بده سدم    

لدددو و گسددترش تددأثیرات سیاسددی امریکددا، 

هدا   هدا و نظدام   هدا، زبدان   دانش دیگدر فرهندگ  

مراللدات   ی اهمی  بسدیاری یافد  و توسدله   

صدارجی و مراللده   ای، کارآموزی زبان  منرقه

هدای    هدای صدارا از کشدور در دانشدگاه      برنامه

ه دد. تایاالت متتده به دک  اساسی برانگیخ

بینانه به آمدوزش عدالی بده     این دیدگاه صوش

هدای    عنوان عاملی مؤثر برای صلح در سیاس 

نظر گرفته ددد و آمدوزش عدالی در     امریکا در

های بسیاری را از هر   سا  گذدته لمای  51

 (.De Wit, 1999, p.4ب ر کسب کردنظ

بدده ارزش تددوان  مددی ،از بلددد اتتوددادی

المللی در پرورش نیروی کار  آموزش عالی بین

تددادر و توانددا بدده انجددام دادن فلالیدد  در      

المللدی ادداره    های بین فرهنگی و بدین   زمینه

کرد. دالی  اتتوادی به عنوان نیروی متدر    

مبادلده در  های اروپایی برای همکاری و   برنامه
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پدد وهش، فندداوری و آمددوزش درنظددر گرفتدده  

دود و درصووف تأکید بیشتر بدر اتتوداد    می

ای کده در   توان به مرالله به جای سیاس  می

های ملی بدرای    سیاس »عنوان  با 8222سا  

توسط « ددن آموزش عالی در اروپا المللی بین

مؤسسه ملی سوئد تهیده ددده اسد ، ادداره     

هدای اسدکاندیناوی،    همچنین در کشدور  .کرد

اسددترالیا، آلمددان، انگلسددتان، هلنددد، اروپددای  

مرکددزی و دددرتی گددرایش بدده تغییددر عوامدد  

سیاسی، فرهنگی و آموزدی در جه  عوامد   

دددن بده چشدم     المللدی  اتتوادی در امر بدین 

(. در سددرح De Wit, 1999, p.4ب صددورد مددی

المللدی بده    سازمانی به نقش آموزش عالی بین

ر ارتباط با امور مالی و از بلدد  للی د عنوان راه

آکادمی  در افزایش و بهبود ردد کیدی نظام 

آموزش عالی و از بلد فرهنگی، اجتمداعی بده   

نقش آن در افزایش اطالعات چند فرهنگدی و  

ملدی و    های مختلدت اجتمداعی،      پدیدهاادر

و  بفتتی واجارگداه  توان اداره کرد جهانی می

 (.22-22صص ، 8911 ،دیگران

 یهوووای ارتقوووا  راهکوووار. 1
المللوی   های علمی و بین  همکاری

  کشور آموزش عالینظام  در

هدای   در این بخدش بده موضدوع راهکدار    

المللدی در آمدوزش    هدای بدین    همکاری یارتقا

عالی دولتی و دانشگاه آزاد اسدالمی پرداصتده   

نکه بتوان تمدامی  آدود. در این راستا برای  می

هدای    اریدر موضدوع همکد   مربدوط های   متغیر

موضوع در  ،المللی را مورد بررسی ترار داد بین

 گیرد. سه سرح راهکار مورد بررسی ترار می

هدددای کدددالن یدددا  راهکدددارسدددرح او ، 

ایدن   گذارانده اسد .   های سیاسد    گیری جه 

هدای کدالن     گدذاری  سرح مرتبط بدا سیاسد   

گیدددر و  تودددمیم سددداز، هدددای تودددمیم نهدداد 

   .بادد میکننده کشور  هدای 

برد یا ایجداد   های میان راهکار ،ومسرح د

در  المللی در آموزش عدالی اسد .   رویکرد بین

این سدرح بده اتددامات نهداد آمدوزش عدالی       

هددای   همکدداری یآزاد بددرای ارتقددا دولتددی و

 دود.   المللی پرداصته می بین

به اتددامات   ،در سرح سوم یا سرح صرد

 هدای دولتدی و    هاجرایی دانشگاهی در دانشدگا 

هایی کده   دود. با انجام راهکار صته میآزاد پردا

آموزش عدالی   ،دود ه میئدر این سه سرح ارا

ایددران در دو بخددش دولتددی و آزاد صواهددد    

المللدی   های علمی بین  توانس  سرح همکاری

 صود را ارتقا دهد.

  گیوری  راهکار کوالن  جهوت  . 1-2
  2ارانهذگ سیاست

   هددای گیددری راهکددار کددالن یددا جهدد   

بررسی و ارائه  ه دنبا  بتث وارانه بذگ سیاس 

                                                                 
1. Policy Orientations 
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هددای کالنددی اسدد  کدده مددرتبط بددا     راهکددار

 ساز، های تومیم های کالن نهاد  اریذگ سیاس 

ایدن   کننده کشدور اسد .   گیر و هدای  تومیم

راهکارها از آن جهد  دارای اهمید  هسدتند    

 یدر مسدتقیم بدر     که بده صدورت مسدتقیم و   

ثیر أیط کلددی آمددوزش عددالی کشددور تدد  ادددر

سداز   و زمینده  تواندد بسترسداز   مدی و  گذارد می

المللدی در   های علمدی بدین    گسترش همکاری

ددددن آن در نظددام  آمددوزش عددالی و نهادیندده

در  آمددوزش عددالی دولتددی و صووصددی بادددد.

موضددوع ارتقددای   ،کددالن چددارچو  راهکددار 

المللدی از دو جهد  مدورد     های بدین   همکاری

 گیرد. بتث ترار می

 تغییر نگرشالف( 

ترین موضوع کدالن در   ماولین و داید مه

تغییر نگرش در آمدوزش عدالی    ،آموزش عالی

 ،بادد. تا زمانی که نگاه بده آمدوزش عدالی    می

ثر از برآیند أمدت و مت کوتاه گرا، متدود، تقلی 

المللددی کشددور  هددای علمددی و بددین  توانمندددی

نبادد، آموزش عالی کشور نخواهد توانس  به 

انی جایگاه دایسته صود در آموزش عالی جهد 

سده تغییدر در    سدتی برسد. در ایدن راسدتا بای  

تغییر نگرش  نگرش کالن کشور صورت گیرد.

کالن مستلزم تغییر در سده نگداه در آمدوزش    

بادد. با انجام ایدن تغییدرات، نگدرش     عالی می

ددن بیشدتر   المللی آموزش عالی به سوی بین

 کند. لرک  می

 ددده،  در دنیای جهانی. المللی نگاه بین

تقاب  چندسرتی و منافع پیچیده وابستگی م

 و در هم تنیده ددده بدازیگران دولتدی و  یدر    

فرهنگدی   های اتتوادی، سیاسی، دولتی و نهاد

های متلی و بدومی    توان با نگاه نمی را و علمی

دنیدای امدروز    . دربررسی کدرد به کنش بهینه 

المللدی   هدای بدین   منافع علمدی فراتدر از مدرز   

ر  عمیدق و  دود و بددون آنکده د   تلریت می

المللدی بده    دتیقی از مناسبات و تلامالت بدین 

المللدی علمدی در کشدور     وی ه ارتباطدات بدین  

وجود دادته بادد، منافع علمی کشور متتقق 

 گردد.  

المللی با نگداه ملدی در موضدوع     نگاه بین

ددود و بده    المللی کام  مدی  های بین  همکاری

رسد و پیامد آن تتقق اهدا  ملدی   نتیجه می

زه آموزش عالی اس . به دسد  آوردن  در لو

المللی به ملنای از دسد  دادن نگداه    نگاه بین

بلکدده  ،هددای ملددی نیسدد   ملددی و دسددتاورد 

آن  کننده آن اس . در دنیدایی کده در   تکمی 

کالن فروملی،  دانش صاستگاه تتوالت صرد و

ملددی و فراملددی و موتددور مترکدده تتددوالت    

ن تدوا  نمی ،اجتماعی، اتتوادی و سیاسی اس 

 هدای دروندی و    ددک  و مکانیسدم   به ماهی  و

توجه بود. دانش ماهیتی فرامرزی  برونی آن بی
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المللددی یافتدده اسدد  و بدددون نگدداه     و بددین

المللی کدنش بدرای دسدتیابی بده آن بده       بین

 بددرای اینکدده د. بنددابراین سددر جددایی نمددی 

المللدی در آمدوزش عدالی     هدای بدین    همکاری

نگداه   بایسدتی ، د و ارتقا یابدوکشور نهادینه د

آمدوزش عدالی بده عندوان ید        المللی در بین

 د.گرددرط عملی  پیش

در عور تتوالت پدر  . محور نگاه فرصت

یکی از  ها، استداده از فرص  ،المللی دتا  بین

هددای زندددگی در جاملدده    تددرین متغیددر مهددم

المللددی  هددای بددین  المللددی اسدد . فرصدد  بددین

متدودند و بر سر توالب آن رتابد  زیدادی   

 دولتی وجود دارد.  یر ان بازیگران دولتی ومی

المللدی بده دلید      هدای بدین    متددی  فرص 

متدودی  منابع بده وید ه در لدوزه آمدوزش     

 عالی اس .

تبدادالت   . برای اینکهنگاه غیر سیاسی

نتدای  مرلدو    بده  و تلامالت علمی در کشور 

 بینجامددد،بددرای نظددام آمددوزش عددالی کشددور 

زدگی  را از سیاس  برآیند آن بایستی فرآیند و

دور کنیم. البته این موضوع  یر تابد  تردیدد   

هدای    همکداری  اس  کده علدوم و ارتباطدات و   

ثر از سیاسد  هسدتند و از آن   أالمللی متد  بین

پررنگ کردن  یر طبیلی  ، اماپذیرند ثیر میأت

هدای    همکداری  یاین موضوع در جهد  ارتقدا  

المللی نخواهد بود. اگدر نگداه بده موضدوع      بین

در  ،زده ددود  المللی سیاس  های بین  مکاریه

المللدی   های بدین   ن صورت بسیاری از فرص آ

موجددود در آمددوزش عددالی جهددانی از دسدد   

رسددد  صواهددد رفدد . بنددابراین بدده نظددر مددی  

سددازان و مجریددان  توددمیم گددذاران، سیاسدد 

زدگدی   از سیاسد   یآموزش عالی کشور بایست

و بر المللی پرهیز  های بین  در موضوع همکاری

هدای   اساق دو متغیر منافع ملدی و اسدتاندارد  

علمی عم  کنند تا نظام آموزش عالی کشدور  

اعم از دولتی و صووصی بتوانند از مندافع آن  

 مند گردند. بهره

 ارائه مستندات قانونی (ب

 یهددای کدالن ارتقددا  در صودوف راهکدار  

المللدی در آمدوزش    های علمدی بدین    همکاری

هدای    گیدری  هد  عالی باید گد  عدالوه بدر ج  

گذارانه که مرتبط با بیدنش و متدیط    سیاس 

سددددازان و  ادراکددددی و دددددناصتی توددددمیم

ران کالن کشور و نظام آموزش عالی یگ تومیم

هدا و   باددد بایدد بده موضدوع بسدتر      کشور می

مستندات تانونی نیز توجه داد . بدون وجود 

 یهددای تددانونی بددرای ارتقددا   و تقویدد  بسددتر

تدوان انتظدار    ی نمدی المللد  هدای بدین    همکاری

د و ارتقدا  وهدا نهادینده دد    یداد  این همکار

گدددذاران و  یابدددد. بندددابراین اگدددر سیاسددد  

صواهندد   سازان نظام آموزش عالی مدی  تومیم

المللدی در آمدوزش    های علمدی بدین    همکاری
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بایددد در صوددوف تقویدد   ،عددالی ارتقددا یابددد

هدای تدانونی و مسدتندات تدانونی اتددام       بستر

انداز  ات تانونی در سند چشمکنند. این مستند

سداله،   هدای توسدله پدن      ، برنامده 8818ایران 

 تددانون بودجدده سدداالنه، موددوبات مجلددا،   

مووبات مجمدع تشدخیص مودلت  نظدام و     

 دود. دورای عالی انقال  فرهنگی یاف  می

ترین  انداز مهم سند چشم. انداز سند چشم

سند باالدستی کشور اس  که در آن نقشه راه 

ها و اتدامات اجرایی کشور برای  یسیاستگذار

مشددخص دددده  (8818سددا  بزمددان صاصددی 

المللدی و ایجداد    اگر ترار بادد نگاه بدین  اس .

المللی تبدی  به ی  دداصص   های بین  فرص 

 ددود، هدا   ید  راهنمدا در کدنش    در بینش، و

بیش از و پیش از هر تانون دیگر باید آبشخور 

و  8818فکری و اجرایی آن را در سند ایدران  

اندداز جسدتجو    های التمالی چشدم   دیگر سند

   کرد.

ایجدداد  المللددی و نگدداه بددین  در پیامددد

اندداز یدا    المللی در سند چشدم  های بین  فرص 

هدای    تمدام بخدش   ،انداز بلدی های چشم  سند

دیگر به وی ه آموزش عالی کشور در این راستا 

دددوند. نگددرش  ریددزی مددی هدددای  و برنامدده

تواندد نظدام    اندداز مدی   المللی سدند چشدم   بین

 یارتقدددا ،آمدددوزش عدددالی و بددده تبدددع آن  

آمدوزش   المللدی در  های علمدی بدین    همکاری

 از صود را ارتقا دهد. رثأعالی مت

. سدداله توسددله کشددور هددای پددن   برنامدده

هددای توسددله اتتوددادی، اجتمدداعی و    برنامدده

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، به مجموعده  

ددود کده بده     مدی مدتی گدته  های میان  برنامه

ساله و توسط دولد  وتد  تنظدیم     صورت پن 

دود و به توویب مجلا ددورای اسدالمی    می

 رسد. می

 توسدله  پدنجم  سداله  پدن   برنامده  تدانون 

گدام  ( 8921-8928ب ایدران  اسالمی جمهوری

ساله اس  و بخشی دیگر  بیس انداز  دوم چشم

انددداز بایددد در ایددن برنامدده   از اهدددا  چشددم

ن تانون به عنوان برنامه کلی عملیاتی گردد. ای

-8928 هددای  هدای نظددام طدی سدا      سیاسد  

گردد. بده هدر انددازه تدوانین      تلقی می 8921

المللدی   ساله توسله کشور دارای رو  بدین  پن 

متددور بدده علددم و    بیشددتر و نگدداه فرصدد   

توان انتظدار   می ،المللی بادد های بین  همکاری

ش های بالقوه و بالدلد  آمدوز    داد  توانمندی

المللدی و   هدای بدین    عالی در استداده از فرص 

المللی افدزایش   های علمی بین  ارتقای همکاری

متولیان آمدوزش   ی یابد. بنابراین باید مجموعه

عالی در بخدش صووصدی و دولتدی در زمدان     

ساله توسله کشدور   های پن   سازی برنامه آماده

به همراهی کمیسیون آموزش عالی مجلدا و  
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بده موضدوع اسدتداده از     مربوطهای  دیگر نهاد

به عنوان ی  فرص  بدرای   ،المللی متیط بین

المللددی و  هددای علمددی بددین  افددزایش همکدداری

المللی نظدام آمدوزش عدالی     توانمندسازی بین

 توجه کنند. کشور

ترین  بودجه در ساده. نهتانون بودجه ساال

بینی درآمدها  تلریت، سندی مالی لاوی پیش

مشدخص اسد . بده    و هزینه بدرای ید  دوره   

هدا، دولد  نیدز بدرای      مانند صانوارها و درک 

کند. در  ریزی می درآمدها و مخارا صود برنامه

 واتددع سددند بودجدده دولدد  عبددارت اسدد  از  

هایی برای میزان و نتدوه صدرا کدردن      برنامه

ای برای کسب درآمد  هپو  توسط دول ، برنام

در  های دولد .   به منظور تأمین هزینه فلالی 

که بودجه ساالنه  تانون اساسی آمده 59اص  

ک  کشور به ترتیبی که در تانون مقدرر ددده   

توسط دول  تهیده و بدرای رسدیدگی و    اس ، 

توویب بده مجلدا ددورای اسدالمی تقددیم      

 ،ددود. بندابراین در بودجده سداالنه کشدور      می

سداله   هدای ید     میزان دص  وصرا و اولوید  

ه . به هر اندازه مجموعگردد کشور مشخص می

دول  و نظام آموزش عالی کشدور نسدب  بده    

المللدی در افدزایش    های بدین   اهمی  همکاری

در تخودیص   ،های کشور وتو  یابندد   ورفی 

بودجه به آموزش عدالی کشدور بدا دسد  بداز      

و امکانات مادی بیشتری را بده   کنند میعم  

بخش آمدوزش عدالی اصتوداف صواهندد داد.     

اینددگان  بخشی به مجموعه نم بنابراین آگاهی

هددای   مجلددا در صوددوف اهمیدد  همکدداری

ثر نماینددگان  ؤالمللدی، لردور مد    علمی بدین 

در بخددش دولتددی و   آمددوزش عددالی کشددور  

صووصی در مجموعه مذاکرات توویب الیته 

سا  چه در صتن مجلا و چه در  بودجه هر

های تخووی و کمیسدیون تلدیدق     کمیسیون

ملندوی   تواند به تخویص امکانات مادی و می

تر در توانین بودجه ساالنه بدرای آمدوزش   بیش

هدر سدا  کمد      عالی دولتی و صووصدی در 

 د.کندایانی 

مووبات . مووبات مجلا دورای اسالمی

مجلا دورای اسالمی از چند منظر در جه  

افزایش اعتبار و توانمندی نظام آموزش عدالی  

. او  آنکه مودوبات  اس کشور دارای اهمی  

هبان تبدی  به یید دورای نگأمجلا پا از ت

ایدن بددین    االجراسد .  ددود و الزم  تانون مدی 

توانند در نظدام   ملناس  که دیگر مجریان نمی

مددیریتی صدود    هدای  هقیآموزش عالی بر سدل 

تکیه کنند. دوم آنکه مجلا دورای اسدالمی  

تددرین متدد  بددرای توددویب وتخوددیص  مهددم

بودجه و منابع مالی برای آموزش عالی کشدور  

بادد. سوم آنکه  ادی آن میو تقوی  توانمند م

مجلددا دارای ایددن توانمندددی اسدد  کدده در 

 ،آموزش عالی کشدور بتواندد در صدورت لدزوم    
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هددای جدیددد و یددا تقویدد   ایجدداد نهدداد بددرای

. بندابراین  گیری کندد  تومیمهای موجود  نهاد

تدرین   مجلا ددورای اسدالمی یکدی از مهدم    

هددای نظددام   نهادهددا بددرای افددزایش توانمندددی

ارتقدای   بده دنبدا  آن  شدور و  آموزش عدالی ک 

المللدی در   هدای علمدی بدین     هدفمند همکاری

صووصددی کشددور   آمددوزش عددالی دولتددی و 

بادد. در این راستا اگر آموزش عالی دولتی  می

صواهددد در پرتدددو   و صووصددی کشددور مددی   

هدای    هدای نهدادی مجلدا، همکداری      لمای 

المللدی در آمدوزش عدالی افدزایش      علمی بدین 

سیستماتی  با مجلا وارد به دک   ، بایدیابد

تلام  گردد. تلام  سیستماتی  آموزش عالی 

دولتی و صووصدی بدرای تتقدق هدد  مهدم      

المللدی بدا    هدای علمدی بدین     ارتقای همکداری 

و  مجلا به ملنای به کارگیری تمامی ابزارها

هدای    ها برای استداده از تمدامی ورفید    روش

 مجلا در این زمینه اس . 

تواندد ددام     ا مدی هد  این ابزارهدا و روش 

ثیرگذار و أهای ت  انتخا  چهرهموارد زیر بادد: 

المللی از سدوی آمدوزش    بین با سابقه علمی و

 عالی برای تلامالت رسدمی و  یدر رسدمی بدا    

رسددانی بهیندده و بهنگددام بدده   مجلددا، اطددالع

هددددای  مجلددددا در صوددددوف دسددددتاورد

المللدی در آمدوزش    های علمدی بدین    همکاری

، درگیددر کددردن عددالی بددرای توسددله کشددور 

نمایندگان مجلا به وی ه اعردای کمیسدیون   

آموزش عالی کشدور در جلسدات، مدذاکرات و    

تومیمات آموزش عالی دولتی و صووصی در 

هددای علمددی   موضددوعات مددرتبط بددا همکدداری

 المللی در آموزش عالی. بین

مجمدع  . مجمع تشخیص مودلت  نظدام  

نظدام   هدای   نهداد تشخیص مودلت  نظدام، از   

اس  که پا از تغییر  جمهوری اسالمی ایران

صورددیدی، در   8921در سدا    تانون اساسی

ساصتار لقوتی نظام جمهوری اسدالمی تدرار   

 889، 888گرف . این نهاد برگرفته از اصدو   

تلیدین   تانون اساسی اسد  و وویدده   822و 

ملظدم  مقدام   ها لب اعرای این نهاد، به عهدد 

 اس . گذادته دده رهبری

مجمدددع تشدددخیص مودددلت  نظدددام،  

کالن  های سیاس گیری در  مسئولی  تومیم

و لد  اصدتال  میدان     ایرانداصلی و صارجی 

انداز  چشم تدوین برنامه وویدهو  گانه توای سه

نظارت بدر   ( و8818تا  8918ساله باز  یس ب

 ،8915از سددا   اجددرای آن را بددر عهددده دارد.

رهبر جمهدوری اسدالمی، اصتیدار نظدارت بدر      

هدای    گانه در اجرای سیاس  عملکرد توای سه

کلی را که از اصتیارات رهبدر اسد ، بده ایدن     

 مجمع واگذار کرد.

مجمع تشخیص مولت  نظام بر اسداق  

د دارای نقددددش جایگدددداه و ووددددایت صددددو

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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ای در کشدور در جهد  افدزایش     ه کنندد  تلیین

نقش و کارکرد نظام آموزش عالی کشور اس . 

 مجمع تشخیص مودلت  نظدام در طرالدی،   

اندددداز دارای نقدددش  اجدددرای برنامددده چشدددم

هدای   تواند به روندد  ای اس  و می ه کنند تلیین

ثیرگددذاری نظددام  أمتددور و افددزایش ت  دانددش

مجموعده   ،یدن رو آموزش عالی کم  کند. از ا

نظام آموزش عالی بایستی در صووف اهمی  

ثیرگذاری مجمع تشخیص مولت  أو میزان ت

نظددام در موضددوعات آمددوزش عددالی کشددور   

 هودیار بادند.

ددورای  . دورای عدالی انقدال  فرهنگدی   

هدای کشدور    فرهنگی یکی از نهادعالی انقال  

با هد  گسترش ندوذ  انقال اس  که پا از 

در ددئون جاملده و تقوید      فرهنگ اسدالمی 

ال  فرهنگی و اعدتالی فرهندگ عمدومی و    انق

علمدی و فرهنگدی از افکدار     های  تزکیه متیط

تأسدیا  مادی و ندی مظاهر و آثار  ربزدگدی  

 .دد

اند از: گسدترش و   اهدا  این دورا عبارت

فرهنددگ اسددالمی در دددئون جاملدده و  ندددوذ 

و اعددتالی فرهنددگ  انقددال  فرهنگددیتقویدد  

های علمی و فرهنگدی از    تزکیه متیط عمومی

از   ربزدگدی افکار مادی و ندی مظداهر و آثدار   

ایجاد ها،  تتو  دانشگاه فرای فرهنگی جامله

مدارق و مراکدز فرهنگدی و هندری براسداق     

فرهنگ صتیح اسالمی، گسترش و تقوی  هر 

چه بیشتر آنها برای تربی  متخووان متلهد، 

هدای متدکدر و    دناسان متخودص، مغدز   اسالم

ن، هدای فلدا  و مداهر، اسدتادا     صواه، نیرو وطن

مربیان و مللمان ملتقد به اسدالم و اسدتقال    

تلمیم سواد، تقوی  و بسط رو  تدکر و  کشور

آموزی و تتقیق و استداده از دستاوردها و  علم

تجددار  مدیددد دانددش بشددری بددرای نیدد  بدده 

لدددو و الیددا و  اسددتقال  علمددی و فرهنگددی

نشر افکار و ، ملرفی آثار و مآثر اسالمی و ملی

  اسالمی، ایجداد و تتکدیم   آثار فرهنگی انقال

های دیگر بده وید ه بدا     روابط فرهنگی با کشور

 .  مل  اسالمی

همچنین ووایدی را که بر عهده ددورای  

عالی انقدال  فرهنگدی گذاددته ددده اسد ،      

گدذاری، تددوین    توان در سه لوزه سیاس  می

بنددی نمدود. تهیده و     ضوابط و نظارت تقسدیم 

کشدور   های راهبردی  ها و طر  تدوین سیاس 

های مختلدت فرهنگدی از جملده در      در زمینه

رسانی، چاپ و  های زنان، تبلیغات، اطالع  لوزه

هدا، برتدراری روابدط     سوادی، دانشدگاه  نشر، بی

علمی و پ وهشی و فرهنگی با سایر کشدورها،  

های دینی و   ، فلالی دانشگاهو  لوزههمکاری 

هدای    ملنوی، تهداجم فرهنگدی و سدایر لدوزه    

فرهنگددددی مربوطدددده از جملدددده ووددددایت  

ددود.   مدی ورا متسدو   گذاری این د سیاس 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
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مراکز علمدی  همچنین تلیین ضوابط تأسیا 

و نیدز ضدوابط گدزینش مددیران و      و آموزدی

استادان و دانشدجویان از جملده وودایت ایدن     

بادددد. بررسددی و تتلیدد  دددرایط   دددورا مددی

هددای  فرهنگددی ایددران و جهددان، بررسددی الگددو

های فرهنگی آن، بررسی وضدع   و پیامد توسله

فرهنددگ و آمددوزش کشددور و نیددز نظددارت بددر 

مووبات دورا از جمله ووایت نظدارتی   اجرای

 بادد. دورای عالی انقال  فرهنگی می

ددورای انقدال     ،طور که اداره دد همان

کنندده و   فرهنگی دارای جایگاه بسدیار تلیدین  

رونددها و   ار در کارکردهدا، ثیرگذأنقش بسیار ت

از این رو بده   اهدا  آموزش عالی کشور اس .

هر اندازه دورای انقال  فرهنگدی در موضدوع   

المللدی در آمدوزش    هدای بدین    ارتقای همکاری

ایدن   ،ریدزی کندد   آفریندی و برنامده   عالی نقش

تددری در  موضددوع بدده دددک  بهتددرو دتیددق   

هددای آمددوزش عددالی سدداری و جدداری  فرآینددد

 صواهد دد.

ددددورای عدددالی انقدددال  فرهنگدددی در  

چددددارچو  نقددددش صددددود و در راسددددتای 

هدای    گذاری در جه  ارتقای همکاری سیاس 

تواندد کدارگروه    المللی در آموزش عالی می بین

تشکی  دهد تا با لرور افراد منتخدب   ای  هوی

از وزارت علوم و  مربوطاین دورا و دیگر افراد 

ی تتقیقات و فناوری، کمیسیون آمدوزش عدال  

نماینددددگان  مجلدددا ددددورای اسدددالمی،  

دولتدی بده وید ه نماینددگان      های  یر  دانشگاه

دانشگاه آزاد اسالمی، اساتید برجسته کشور و 

کاردناسان به این موضوع مهم بظردازد. تبیین 

المللی در ارتقای سرح  های بین  ثیر همکاریأت

گددذاری عمددومی    علمددی کشددور، سیاسدد    

وزش عدالی در  المللی در آمد  های بین  همکاری

های مرتبط در     نهادیکشور، نهادسازی یا تقو

المللدی در   های علمدی بدین    صووف همکاری

آمدددوزش عدددالی و الگوسدددازی در صودددوف 

تواندد از   المللدی مدی   های علمدی بدین    همکاری

ترین موضدوعات در دسدتور کدار ددورای      مهم

انقدددال  فرهنگدددی در صودددوف ارتقدددای    

مدوزش  آر المللدی د  های علمدی بدین     همکاری

 عالی بادد.

بورد  رویکورد    راهکوار میوان  . 1-1
  المللی در آموزش عالی بین

هایی  برد مجموعه راهکار های میان راهکار

اس  که در سرح میانی نظدام آمدوزش عدالی    

دانشدگاه آزاد  های دولتدی و    دانشگاه در ،کشور

اسالمی باید اتداا بیدتد یا اجرایدی گدردد تدا    

المللدی در   ی بدین هدای علمد    همکداری ی ارتقا

 آموزش عالی و دانشگاه آزاد به سرانجام رسد.

بددرد بددرای ارتقددا    هددای میددان  راهکددار

المللدی در آمدوزش    های علمدی بدین    همکاری

المللدی   عالی در واتع در چارچو  رویکرد بین

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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المللدی در واتدع    گردد. رویکرد بدین  مرر  می

رو  اتدامات در نظام آمدوزش عدالی کشدور و    

د اسالمی اسد  تدا بده موضدوعات     دانشگاه آزا

هدای کدالن  نددا و     گدذاری  اجرایدی و سیاسد   

 گیری اجرایی بدهد. جه 

بدرد بدرای ایجداد     میان هایراهکاردر زیر 

کشدور، در   المللی در آموزش عالی رویکرد بین

و دانشدگاه آزاد اسدالمی   هدای دولتدی     دانشگاه

همکداری علمدی    یبرای تتقدق هدد  ارتقدا   

آموزش عالی کشدور ارائده    المللی در نظام بین

 گردد. می

هوای    سوازی همکواری   نهادینوه  (الف

 .  المللی بین

ترین راهکدار   رسد اولین و مهم به نظر می

آموزش نظام المللی در  برد با رویکرد بین میان

هددای علمددی   همکدداری یعددالی بددرای ارتقددا 

و دانشدگاه   هدای دولتدی    دانشگاه المللی در بین

هددای   ازی همکدداریسدد آزاد اسددالمی، نهادیندده

هدای    سازی همکداری  . نهادینهباددالمللی  بین

آمددوزش عددالی کشددور در المللددی  علمددی بددین

هدای علمدی     گدردد کده همکداری    موجب مدی 

هدای    المللی فرای تغییرات مددیریتی نگداه   بین

ای در دانشگاه  های اجرایی سلیقه فردی، رفتار

آزاد و آمددوزش عددالی کشددور سدداری و جدداری 

هددای علمددی   سددازی همکدداری ینددهگددردد. نهاد

دریاف  و در  از  ی تواند نتیجه المللی می بین

المللدی در   هدای علمدی بدین     اهمی  همکداری 

کشور بادد که میوه دیرین آن ردد و توسله 

 بادد. دانش در کشور می

سازی فرآیندی اس  کده   بنابراین نهادینه

المللدی   های علمی بین  هد  ارتقای همکاری»

بدا  « آزاد و آمدوزش عدالی دولتدی   در دانشگاه 

گیرد و چدارچو    اجماع مورد پذیرش ترار می

المللددی در آمددوزش عددالی  هددای بددین  فلالیدد 

گددردد. در ایددن لالدد   مشددخص و ملددین مددی

المللدی   های علمی بین  فرآیند ارتقای همکاری

 گردد. بلکه به زر تبدی  می ،نه ی  زیور

بنددابراین اگددر دانشددگاه آزاد اسددالمی و   

هدای    صواهند همکاری ش عالی دولتی میآموز

المللی در این دو نهاد آموزش عالی  علمی بین

بایدد   ،کشور به دک  واتلی به لرکد  درآیدد  

سدازی   آن را نهادینه کنندد و فرآیندد نهادینده   

هدای    باید مبتنی بر آصرین دستاوردها و یافته

 دانشگاهی در این صووف بادد.

هوای    مندسوازی همکواری   قاعده ب(

 المللی ینب

آمدوزش  نظدام  برد در  دومین راهکار میان

هدای    همکداری  یعالی آزاد کشور بدرای ارتقدا  

مندسدددازی  تاعدددده ،المللدددی علمدددی بدددین 

المللی در دانشگاه آزاد  های علمی بین  همکاری

اسدددالمی و آمدددوزش عدددالی دولتدددی اسددد . 

المللی  های علمی بین  مندسازی همکاری تاعده
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و اجرایدی کدردن   به ملنای تلیین و تودویب  

های الزم در ایدن صودوف     نامه توانین و آیین

المللی  علمی بین  اس . در این لال  همکاری

هدای مشدخص و ملدین،      مبتنی بدر چدارچو   

های اجرایدی مبتندی    پشتوانه لقوتی و راهکار

بر تجربیدات داصلدی و صدارجی صواهدد بدود.      

هدای علمدی     بنابراین بدرای ارتقدای همکداری   

سازی به عندوان   اید پا از نهادینهالمللی ب بین

تددرین و اولدددین راهکددار، بدده دنبدددا      مهددم 

المللی  های علمی بین  مندسازی همکاری تاعده

بود تا درایط الزم برای این مهم فراهم ددود.  

مندسدددازی  بندددابراین بدددرای آنکددده تاعدددده 

المللی در دانشگاه آزاد  های علمی بین  همکاری

بدده  اسددالمی و بخددش دولتددی آمددوزش عددالی

نامده بایدد    سرانجام رسد، تواعد، توانین و آیین

المللددی،  بددا لرددور کاردناسددان امددور بددین  

کاردناسان آموزش عالی کشدور، اسدتداده، از   

هایی مانند   مشاوره اساتید و کاردناسان کشور

مالزی و ترکیده و اسدتداده از تجربیدات دیگدر     

های جهان آماده گردد و سدظا نهدایی    کشور

مندسازی مانند ریلی اس  که  این تاعده دود.

المللدی را بده سدوی     های علمی بدین   همکاری

 کند. هد ، درس  هدای  می

هوای    ساختارسازی برای همکاری پ(

 المللی علمی بین

های   سومین راهکار برای ارتقای همکاری

نظام آموزش عالی کشور   المللی در علمی بین

 ،یدانشگاه آزاد اسالم های دولتی و  در دانشگاه

هددای علمددی    ساصتارسددازی بددرای همکدداری 

المللی اس . ساصتارسازی فرآیندی اسد    بین

های کدالن و صدرد    که در آن مجموعه ساصتار

کننده و اجرایی برای تتقیق این هدد    کنش

گردند. برای ساصتارسازی در جهد    ایجاد می

المللدی در   هدای علمدی بدین     ارتقای همکداری 

گاه آزاد آمددوزش عددالی دولتددی کشددور و دانشدد

های موجود و نقاط تدوت   اسالمی باید ساصتار

های مرتبط با آنها   ها و فرص  و ضلت و چالش

مورد ارزیابی علمی و اجرایی ترار گیرد. سظا 

های جدید با جایگاه  در صورت نیاز به ساصتار

ایدن   ،تدر  تدر و کدارکردی   هدای متلدالی    و نقش

 ساصتارها باید ایجاد دود.

هددای علمددی    یوضددلی  موجددود همکددار

های دولتی و آزاد بیانگر   المللی در دانشگاه بین

هدای موجدود    این واتلی  اسد  کده سداصتار   

هدای    اند وویده مهم تلمیق همکاری نتوانسته

المللی در دانشدگاه آزاد اسدالمی را    علمی بین

 ، اماهای کوچ  مد کنند. بنابراین ساصتارآکار

کدار  المللدی مبتندی بدر     چاب  با رویکرد بدین 

المللدی و مسدلط بده     کاردناسان با ادرا  بین
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المللی باید ایجاد گردد تا ایدن   های بین  مهارت

 مهم را به سرانجام رسانند.

همکدددداری علمددددی « ساصتارسددددازی»

المللی در دانشگاه آزاد اسدالمی بده وید ه     بین

کراتید   وروهای ناکارآمد ب  باید موون از روش

 .ساصتاری دک  گیرد و ارتباطات درون

بنابراین ساصتارسازی جدید برای ارتقای 

المللدی ید  الدزام     هدای علمدی بدین     همکاری

ناپذیر و ی  راهکار برای تتقق هدد    اجتنا 

 باالس .

های علمی   هدفمندسازی همکاری ت(

 المللی بین

هددای علمددی    هددد  ارتقددای همکدداری  

گذاری و هدفمندسدازی   المللی بدون هد  بین

 نخواهدد رسدید.   هدا بده اهدد  مرلدو      برنامه

المللدی   های علمی بین  هدفمندسازی همکاری

فرآیندددددی اسددددد  کددددده در آن کلیددددده  

هدا،   ها، اتدامات اجرایی و هزینه گذاری سیاس 

هددای مشددخص و ملینددی   ملرددو  بدده هددد 

هددای   صواهددد بددود. ایددن اهدددا  بایددد هددد  

های سازمانی  کاردناسی دده، ملرو  به نیاز

های دولتی و با   هدانشگاه آزاد اسالمی و دانشگا

در  عمیددق دددرایط علمددی صددارا از کشددور 

صورت گیدرد و در آن مرکزید  بدا کارآمددی     

اهدددا  و ندده صددورت سددمبلی  آن بادددد.    

های مدروض و موو  باید همزمان کده    هد 

هددای علمددی   هددای جهددانی همکدداری  از الگددو

هدای بدومی و    کندد، از نیداز     ی پیرویلالمل بین

ر گردد. در این راسدتا  امکانات داصلی نیز متأث

های همظایده مانندد    استداده از تجربیات کشور

کره جنوبی، ترکیه، مدالزی و در نظدر گدرفتن    

دددده بددرای   هددای ارائدده   هددا و دددیوه  مددد 

های علمی و فرهنگی در   گذاری همکاری هد 

هایی مانند یونسدکو و آیسسدکو دارای     سازمان

 بادد. ارزش و اعتبار می

انی بوورای تربیووت نیووروی انسوو  ث(

 المللی های علمی بین  همکاری

های کارآمددی در    ترین مؤلده یکی از مهم

در نظددام  المللددی هددای علمددی بددین  همکدداری

وجدود نیدروی انسدانی و     آموزش  عالی کشور،

کاردناسانی اس  که دارای آگاهی و داندایی و  

مهددارت الزم بددرای ایدددای نقددش در چنددین   

روی جایگاهی هستند. بدون وجود چندین نید  

انسددانی بدده عنددوان کددارگزار کنشددگر، تمددامی 

هدددا و  ریدددزی  هدددا، برنامددده گدددذاری سیاسددد 

های   ها در جه  ارتقای همکاری ساصتارسازی

المللدی در دانشدگاه آزاد اسدالمی و     علمی بین

 آموزش عالی دولتی به نتیجه نخواهد رسید.

بنددابراین تربیدد  نیددروی انسددانی مددؤثر  

هدای    همکاری یکارآمد و با مهارت برای ارتقا

ناپدذیر و از   المللی ی  الزام اجتنا  علمی بین

 های  یرتاب  تردید این هد  اس .  پایه



998 

 

 

ی
کار
هم
ی 
تقا
 ار
ی
ها
کار
راه

 
ن
 بی
ی
لم
 ع
ی
ها

 
ور
کش
ی 
عال
ش 
وز
 آم
ام
نظ
در 
ی 
ملل
ال

 

صووف کاردناسان و همکاران مرکز  در

المللی در داص  کشدور چده    های بین  همکاری

در سرح دانشگاه آزاد اسالمی و چده آمدوزش   

توان گد  ایدن نیروهدا نبایدد     عالی دولتی می

نیداز بدرای    های مدورد   مهارت بدون تخوص و

ها به کار  المللی در بخش فلالی  در سرح بین

هددای   کددادری کدده در بخددش گمددارده دددوند.

المللددی و امددور   هددای علمددی بددین   همکدداری

نبایدد براسداق    ،کنندد  المل  فلالید  مدی   بین

روابط فامیلی و روابط نهادی وارد ایدن لدوزه   

 گردند.

هدای علمدی     برای تتقق هد  همکداری 

مددت و   ریدزی میدان   المللی باید بدا برنامده   بین

بلندمدت به تربی  و آمدوزش نیدروی انسدانی    

مورد نیاز در این صووف پرداصد  تدا نیازهدا    

بدده نیددروی انسددانی دارای دانددش، بیددنش     

المللی و با مهدارت مرتددع گدردد. فرآیندد      بین

انتخا  و آموزش نیروی انسانی فلا  در ایدن  

مشدخص و ملدین    ها بایدد دارای تواعدد   بخش

هدای دانشدگاه آزاد    د و بدا توجده بده نیداز    ادد ب

 اسالمی و بخش دولتی طرالی و اجرا گردد.

تخصیص منابع مالی کوافی بورای    ج(

 المللی های علمی بین  همکاری

هدای علمدی     ارتقای همکداری  مهمهد  

نظدددام آمدددوزش عدددالی در  المللدددی در بدددین

انشدگاه آزاد اسدالمی   هدای دولتدی و د    دانشگاه

هدای    هدا و برنامده   گدذاری  نظر از سیاس  ر ص

اجرایی نیازمند تخویص منابع مالی و تدأمین  

واتع اگر به اندازه اهمید  ایدن    مالی اس . در

موضوع، در آن تخویص مندابع مدالی صدورت    

ها و برنامده   گذاری نگیرد، انجام واتلی سیاس 

هدای    همکداری  یصورت نخواهد گرف  و ارتقا

لدد ید  تلدار  بداتی     المللدی در   علمی بین

تواندد   صواهد ماند. تخویص مندابع مدالی مدی   

 یهدای انجدام هدد  مهمدی مانندد ارتقدا       نیاز

صودوف   المللی را در های علمی بین  همکاری

ها، تجهیزات، جدذ  نیدروی کارددناق     برنامه

المللی و سددرها را عملیداتی کندد و     صبره بین

هدای    کلیه موضوعات در این صووف در لوزه

 آموزدی را پودش دهد. پ وهشی و

هدای آمدوزش     که بخش واتع تا زمانی در

هددای علمددی    الملدد  متددولی همکدداری   بددین

المللددی از بودجدده الزم و منددابع مکدددی   بددین

مدددت،  هددای کوتدداه  برصددوردار نبادددند، برنامدده

مددت و بلندمددت مودو  دانشدگاه آزاد      میان

عالی بخش دولتدی اجدرا     اسالمی و یا آموزش

گددذاران و  بنددابراین سیاسدد  نخواهددد گردیددد.

دانشدگاه  هدای دولتدی و     دانشگاه گیران تومیم

هدای مدالی    آزاد اسالمی درصووف تأمین نیاز

المللدی   های علمدی بدین    همکاری یبرای ارتقا

بایددد بددا هودددمندی بیشددتر عمدد  کنددد و بددا 

تخوددیص منددابع مددالی الزم ایددن موضددوع    
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های علمی   همکاری پراهمی  را به پیش برند.

المللی به عنوان ی  هد  مرلو  نیازمند  بین

تتقددق  آنامکاندداتی اسدد  کدده بدددون وجددود 

 ها  یر ممکن صواهد دد. برنامه

فراهم ساختن امکانات تجهیزاتوی   چ(

 المللی های علمی بین  برای همکاری

امکانات تجهیزاتی اگرچه در داص  کشور 

هددای  دارای اسددتانداردامدا   ،بادددد موجدود مددی 

. اسدددتداده کامددد  از المللدددی نیسددد  بدددین

هدددای اطالعددداتی و ارتباطددداتی و   توانمنددددی

المللددی دارای ارزش  هددای علمددی بددین   روش

ارائه صروط پرسدرع  اینترند ،    لیاتی اس .

هددای،  اسددتداده از آصددرین تجهیددزات رایددان  

هددای جدیددد ماننددد تلدده     اسددتداده از دددیوه 

کندددرانا، تجهیددزات ایجدداد باندد  اطالعدداتی 

هدای ایجداد و    افدزار  رممشتر ، تجهیزات و ند 

هددای مشددتر ، ایجدداد    اسددتداده از کتابخاندده

های مشدتر  الکترونیکدی از جملده      کتابخانه

افدزاری بدرای    افدزاری و ندرم   تجهیزات سدخ  

المللدی در   هدای علمدی بدین     همکداری  یارتقا

دانشگاه آزاد اسالمی و آمدوزش عدالی بخدش    

 دولتی اس .

هوووای   مشوووارکت در شوووبکه ح( 

 المللی علمی بینهای   همکاری

بدرد   هدای میدان   ترین راهکدار  یکی از مهم

در  المللی های علمی بین  همکاری یبرای ارتقا

مشددارک  در  نظددام آمددوزش عددالی کشددور،  

هددای علمددی   هددای رسددمی همکدداری   دددبکه

هدا بده دو ددک      ایدن ددبکه   المللی اس . بین

هددایی کدده توسددط   فلددا  هسددتند. او  دددبکه

  امثد بدرای   دوند. میالمللی اداره  سازمان بین

 9هایی مانند یونسدکو   های توسط سازمان  دبکه

مدیری  و هدای  دوند که بسیار  9و آیسسکو

صووف سدازمان یونسدکو    فراگیر هستند. در

هدا و   هدای از ددبکه   توان به طیت گسدترد  می

هددای ملددی   همکدداری از همکدداری کمیسددیون

هدا،   هدا، بدورق   یونسکو در کشورها تدا جدایزه  

ای مشارک  مدارق مرتبط با یونسکو ه  برنامه

های متنوع در موضوعات گونداگون    و همکاری

 اداره کرد.

هدای مهمدی     سازمان آیسسکو نیز ددبکه 

، 8های جهدان اسدالم    مانند فدراسیون دانشگاه

و  5یفنداور مؤسسه اسدالمی اصدالا علمدی و    

ه ررا ادا 2وهش علمی، آیسسکو پ یمرکز ارتقا

تواند به  سازمان می کند که همکاری با این می

                                                                 
2. United Nations Educational Scientific and Cul-

tural Organization, UNESCO 

3. Islamic Educational, Scientific and Cultural 

Organization, ISESCO 

4. Federation of Universities of the Islamic World 

(FUIM) 

5. Islamic Body of Ethics of Science and Technol-

ogy 

6. ISESCO Center for Promotion of Scientific 

Research. 
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المللدی کمد     های علمی بین  ارتقای همکاری

 دایانی کند.

دانشددگاه آزاد اسددالمی و بخددش دولتددی  

نگدری   ریزی و آینده آموزش عالی باید با برنامه

و استداده از نیدروی کارددناق صبدره از ایدن     

هدای علمدی     هدای همکداری بدا ددبکه      فرص 

مللدی و  ال هدای بدین    المللی چه در سازمان بین

ها و مراکدز پ وهشدی اسدتداده     چه در دانشگاه

های علمی   کنند تا هد  مهم ارتقای همکاری

 المللی تتقق یابد. بین

جووذب منووابع مووالی خووارجی در  خ(

المللوی و   های علموی و بوین    همکاری

 تحقیقاتی مشترک

بدرد بدرای    نهمین و آصرین راهکار میدان 

گاه المللی در دانشد  علمی بین  همکاری یارتقا

 ،آزاد اسالمی و بخدش دولتدی آمدوزش عدالی    

جذ  منابع صارجی بدرای همکداری علمدی و    

 بادد. المللی تتقیقاتی مشتر  می بین

هدای    جذ  مندابع صدارجی بدرای پدرو ه    

  مشتر  علمی و تتقیقداتی موجدب نهادینده   

المللدی   ددن و تلمیق همکاری علمدی و بدین  

های علمدی    های همکاری گردد و استاندارد می

المللی در کشدور را افدزایش داده و ایدن     و بین

 کند. تر می ارتباطات را گسترده

بنابراین دانشدگاه آزاد اسدالمی و بخدش    

ها  ریزی توانند با برنامه دولتی آموزش عالی می

از فرصد  تدأمین    ،و براساق منافع مشدتر  

هدای علمددی و    مدالی صدارجی بددرای همکداری   

 ند.ک المللی استداده و آن را اجرایی بین

 های خرد . راهکار1-9
 یهدددای صدددرد بدددرای ارتقدددا   راهکدددار

ای از  المللی مجموعده  های علمی بین  همکاری

اتدامات اجرایدی صدرد دانشدگاهی اسد  کده      

های دانشگاهی  توسط هر دانشگاه اعم از والد

های دولتدی    دانشگاه آزاد اسالمی و یا دانشگاه

تواندد صدورت پدذیرد تدا همکداری علمدی        می

 ها اجرایی گدردد.  للی در سرح دانشگاهالم بین

بدیهی اس  این مجموعه اتدامات صرد دارای 

تأثیر کدالن و وسدیلی بدر همکداری علمدی و      

آزاد اسدالمی و بخدش     المللی در دانشدگاه  بین

 بادند. دولتی آموزش عالی می

عبدارت  هدای صدرد    ایدن راهکدار   از جمله

 اس  از:

ا های همکداری بد    نامه انلقاد موافق الت( 

نامدده  انلقدداد موافقدد . هددای جهددان  دانشددگاه

هدای آزاد    هدای دانشدگاه   همکاری میان والدد 

های دولتی ی  اتدام بسیار   اسالمی و دانشگاه

مسدددلم بدددرای نهادینددده کدددردن و ارتقدددای  

المللدددی در  هدددای علمدددی بدددین   همکددداری

 هاس . دانشگاه

هدای همکداری میدان      نامده  انلقاد موافق 

هدای    اسالمی و دانشگاه های دانشگاه آزاد والد
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هددایی در صددارا از کشددور   دولتددی بددا دانشددگاه

المللی عالوه  های بین  د همکاریدو موجب می

مندد و دائمدی گدردد و     بر نهادینه ددن، تاعده

تغییرات مدیریتی صللدی در آن ایجداد نکندد.    

هدای همکداری     نامه بدیهی اس  انلقاد موافق 

را از کشور های صا  میان دانشگاهی با دانشگاه

براسدداق منددافع علمددی مشددتر ، عالئددق و   

هدای مشدتر  و امکاندات و      انداز فلالی  چشم

پذیرد. بندابراین   های طرفین صورت می  تابلی 

انلقدداد تددرارداد بایددد از جنبدده نمایشددی و     

های کداربردی    سمبلی  صارا دده و بر جنبه

 و علمی آن تکیه دود.

ی بدا  های همکاری علم  نامه انلقاد موافق 

های جهان، ارتباط تنگاتنگ، پیوسدته    دانشگاه

هدای جهدان ایجداد      نگری را با دانشگاه و آینده

کند که مزایای علمی آن به صورت فدوری   می

هدددای دانشدددگاه آزاد اسدددالمی و  بددده والدددد

 گردد. های دولتی منتق  می  دانشگاه

هددای همکدداری   نامدده انلقدداد موافقدد   (

مراکز پ وهشی  .علمی با مراکز پ وهشی جهان

هددای علمددی و   دارای اهمیدد  ویدد ه در عرصدده

مراکز پ وهشدی بده    بادند. پ وهشی جهان می

های علمی در کندار    کننده فلالی  عنوان کام 

نوردندد و   هدای داندش را درمدی     ها مرز دانشگاه

ی از فندددداورروزی نیسدددد  کدددده علددددوم و 

 نویب بمانند. های این مراکز بی دستاورد

هددای آزاد   ای دانشددگاههدد بنددابراین والددد

ریزی  های دولتی باید برنامه  اسالمی و دانشگاه

هدای همکداری     نامه دتیقی برای انلقاد موافق 

 علمی با مراکز پ وهشی جهان دادته بادند.

هدای    هدای همکداری    نامده  انلقاد موافقد  

علمددی بددا مراکددز پ وهشددی جهددان موجددب   

بدرداری از   گردد تا ضمن دسترسی و بهدره  می

های علمدی جهدان، همکداری     ین دستاوردآصر

المللدی در دانشدگاه آزاد اسدالمی و     علمی بین

های دولتی ارتقدا یافتده و ایدن روابدط       دانشگاه

 المللی نهادینه گردد. علمی و بین

انلقاد ترارداد همکاری علمدی پ وهشدی   

تنهددا موجددب  بددا مراکددز پ وهشددی جهددان ندده 

 المللدی  های علمدی بدین    ددن همکاری نهادینه

 ،گدردد  های دولتی می  در دانشگاه آزاد دانشگاه

ددود اسداتید و پ وهشدگران     بلکه موجب مدی 

هدای دولتدی     دانشگاه آزاد اسدالمی و دانشدگاه  

بتوانند با لرور و فلالی  در مراکز پ وهشدی  

ملتبر جهان ضمن استداده از آصرین امکانات 

های علمدی پ وهشدی     و دستاوردها، به توانایی

 .صود بیدزایند

پیامددد منرقددی ایددن فرآینددد افددزایش    

هددای بالدلدد  و بددالقوه علمددی و      توانمندددی

المللی و پ وهشی کداربردی دانشدگاه آزاد    بین

 های دولتی اس .  اسالمی و دانشگاه
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هدای علمدی     همکداری . تباد  اساتید پ(

المللی در سرح دانشگاهی بددون تسدری    بین

تدرین رکدن علمدی     مهدم »آن به اسداتید کده   

پدذیر نیسد . بندابراین     هستند، امکان دانشگاه

هدای علمدی     هدای همکداری    زمانی کده برنامده  

هدای آزاد    هدای دانشدگاه   المللدی در والدد   بین

را نیز « اساتید»های دولتی،   اسالمی و دانشگاه

تددوان امیدددوار بددود کدده   گیددرد، مددی دربرمددی

المللی توانسدته اسد     های علمی بین  همکاری

 دس  یابد. به اهدا  و کاروی ه صود

های جهان   میان دانشگاه« تباد  اساتید»

های تبادالت علمدی    ترین روش یکی از تدیمی

اسدد  کدده متأسدددانه در کشددور مددا جایگدداه   

براسداق  « تبداد  اسداتید  » ای نددارد.  دایسته

گیرد و  ها صورت می نامه میان دانشگاه موافق 

براساق برنامه و چدارچو  مشدخص، اسداتید    

زمددان مشددخص مبادلدده   هددا بددرای  دانشددگاه

 دوند. می

د کده سدرح   دو مبادله اساتید موجب می

هدای تددریا، بده      های علمی، ددیوه  دستاورد

ددود و همکداری علمدی     دانشگاه دیگر منتق  

 المللی دانشگاهی ارتقا یابد. بین

هددای دانشددگاه آزاد  بنددابراین اگددر والددد

صواهندد   هدای دولتدی مدی     اسالمی و دانشدگاه 

د و والمللی نهادینه دد  ی بینهای علم  همکاری

هدای    نامده  موافقد   یبایدد بدا امردا    ،ارتقا یابد

ایدن  « تبداد  اسداتید  »های علمدی و    همکاری

کده   کار ترار دهند. زمانی موضوع را در دستور

هدای علمدی     اساتید که موتور مترکه فلالید  

هدای    وارد فرایند همکداری  ،دانشگاهی هستند

وان انتظار داد  ت المللی گردند، می علمی بین

 د.یابکه این هد  تتقق 

یکددی دیگددر از . تبدداد  دانشددجویان ت(

های صرد، یا اتدامات اجرایدی   ترین راهکار مهم

هدای علمدی     همکداری  یدانشگاهی برای ارتقا

، تباد  در نظام آموزش عالی کشور المللی بین

دانشددجویان اسدد . اگددر هددد  نهددایی کلیدده  

سدرح   یارتقاهای علمی دانشگاهی را   فلالی 

علمددی دانشددجویان در نظددر بگیددریم، تبدداد   

 یابد. دانشجویان در این چارچو  ملنا می

المللددی در  هددای علمددی بددین   همکدداری

د ددو  چارچو  تباد  دانشجویان موجدب مدی  

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و دانشجویان 

هدای   های دولتی ضمن آدنایی با فرا  دانشگاه

، از آصدددرین دولتدددی هدددای  یدددر  دانشدددگاه

هدای علمدی در آمدوزش و پد وهش      استاندارد

هدددای علمدددی   بتوانددد در فرآیندددد همکدداری  

 گردند.مند  بهرهالمللی نیز  بین

 یتبدداد  دانشددجویان در فرآینددد ارتقددا 

المللدی در چدارچو     های علمی بدین   همکاری

دهد کده بدر ایدن     باال رخ می - استرات ی پایین

و  هدا  اساق برای تتقق ید  هدد ، سیاسد    
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تددرین سددرو  آ دداز  هددا از پددایین ریددزی برنامدده

 گردد. می

نشدریات  . نشریات دوزبانده مشدتر    ث(

تواند ی  راهکدار اجرایدی    دوزبانه مشتر  می

 یصرد و در عین لا  تأثیرگدذار بدرای ارتقدا   

نشدریات   المللی بادد. های علمی بین  همکاری

یابدد   دوزبانه مشتر  ملموالً زمانی انتشار مدی 

المللدی میدان دو    های علمی بدین   که همکاری

ده دموجودی  دانشگاهی یا پ وهشی نهادینه 

هددای همکدداری مشددتر    بادددد و اسددتاندارد

 براساق منافع مشتر  دک  گرفته بادد.

هددای دانشددگاه آزاد  بنددابراین اگددر والددد

هددای دولتددی بتواننددد بددا    اسددالمی و دانشددگاه

های صارجی که دارای عالئق و مندافع    دانشگاه

ر  بادند، وارد همکاری دوجانبه گردند، مشت

انتشدار   ،تدرین اتددامات مشدتر     میکی از مه

نشریات دوزبانه بزبان فارسدی و زبدان کشدور    

 .اس دانشگاه صارجی و یا زبان انگلیسی( 

هدای    در راستای هد  ارتقدای همکداری  

المللی باید به انتشار نشریات علمی  علمی بین

مشتر  اهتمدام  المللی دو زبانه به صورت  بین

ورزید و برای تتقق آن از کلیه منابع مدادی و  

 انسانی بهره جس .

هددای تتقیقدداتی   برگددزاری کندددرانا (ا

هدای تتقیقداتی     برگزاری کنددرانا . مشتر 

های ملتبر دنیا و همچنین   مشتر  با دانشگاه

با مراکز پ وهشی جهان راهکار دیگدر افدزایش   

مدوزش  المللدی در آ  های علمدی بدین    همکاری

کندددرانا تتقیقدداتی مشددتر   عددالی اسدد .

نیازمند نیداز مشدتر ، راه مشدتر  و هدد      

باددد. بندابراین زمدانی کده ید        مشتر  می

کندرانا تتقیقاتی مشدتر  میدان دانشدگاه    

های دولتدی بدا ید       آزاد اسالمی و یا دانشگاه

هددای صددارجی یددا مراکددز پ وهشددی    دانشددگاه

ن انتظدار  تدوا  صارجی برگزار گردد، مرمئناً می

المللددی را  هددای علمددی بددین  همکدداری یارتقددا

های صدرد   چارچو  راهکار بنابراین در داد .

هددای   توجدده ویدد ه بدده برگددزاری کندددرانا   

تتقیقاتی مشتر  باید دارای اولوی  جایگداه  

هدای    و در ایدن راسدتا، فلالید     ای باددد  ه وی 

مراللداتی و اجرایددی بدا اسددتداده از تجربیددات   

المللی صورت  و تجربیات بین پیشین در داص 

 گیرد. می

تباد  اطالعات علمی و تأسیا بان   (چ

هدای صدرد    از دیگر راهکدار . اطالعاتی مشتر 

المللدی در   هدای علمدی بدین     همکداری  یارتقا

هدای دولتدی     دانشگاه آزاد اسدالمی و دانشدگاه  

تبداد  اطالعدات عملدی و    »توان به مدورد   می

ره کدرد.  اددا « تأسیا بان  اطالعات مشتر 

های علمدی و پ وهشدی لاضدر     زمانی که نهاد

های علمی و پ وهشی صدود   دوند دستاورد می

بدا   ،ارائده گردیدده  « اطالعدات »را که در تالب 
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 هبادلددمدیگددر مراکددز دانشددگاهی و پ وهشددی 

توان ایدن وضدلی  را سدرآ از ید       می ،کنند

هدای    همکداری  یهمکاری پایدار علمی و ارتقا

 س .المللی دان علمی بین

همچنین پا از تباد  اطالعات، تأسیا 

هددای اطالعدداتی نیددز تدددم بلدددی بددرای   باند  

هدای    نهادینه کردن و دائمی کدردن همکداری  

 یالمللی اس . بنابراین بدرای ارتقدا   علمی بین

المللددی میددان   هددای علمددی بددین    همکدداری

هددای   هددای آزاد اسددالمی و دانشددگاه   دانشددگاه

 -مراللدداتیهددا و مراکددز  دولتددی بددا دانشددگاه 

پ وهشی دنیا باید به موضوع تبادالت علمدی و  

ای  ه تأسیا بان  اطالعاتی مشتر  توجه وی 

هددای مراللدداتی و   داددد  و بددرای آن برنامدده

اجرایددی انجددام داد. انجددام تبددادالت علمددی و  

هدا   تأسیا بان  اطالعاتی مشتر  با دانشگاه

توان ید    و مراکز ملتبر پ وهشی جهان را می

 یر بزرگ و راهکاری مهم برای ارتقاتدم بسیا

 المللی دانس . های علمی بین  همکاری

یکدی دیگدر از   . انتشار کتب مشدتر   ( 

هدای    همکداری  یهای صرد بدرای ارتقدا   راهکار

 در نظام آمورش عالی کشور، المللی علمی بین

انتشددار کتددب مشددتر  اسدد . انتشددار کتددب  

مشتر  که ملموالً به صورت دوزبانه صدورت  

های مشدتر     نشانگر اهدا  و انگیزه ،یردگ می

 .س های علمی ا نهاد

که کتب مشتر  توسط دو مرکدز   زمانی

نشان  ،دود دانشگاهی و یا پ وهشی منتشر می

بندابراین   از تلمیق روابط دو نهاد علمی اس .

های دولتدی در    دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه

صواهنددد همکدداری علمددی   کدده مددی صددورتی

صددود را بددا مرکددز دانشددگاهی و   المللددی بددین

و آن را تلمیق و متدداوم   ندپ وهشی ارتقا ده

باید درصووف انتشار کتب مشتر  در  ،کنند

 ریدزی کنندد.   چارچو  اهدا  مشتر  برنامده 

زمانی که کتابی به صورت مشتر  در داصد   

ددود،   هدا منتشدر مدی    و صارا توسط دانشدگاه 

و  بیانگر ارتباط تنگاتنگ و هدفمند دانشگاهی

 پ وهشی اس .

. های مشدتر  تتقیقداتی    انجام پرو ه خ(

هدای مشدتر  تتقیقداتی را نیدز       انجام پدرو ه 

توان ی  راهکدار مرلدو  در سدرح صدرد      می

المللدی   های علمدی بدین    برای ارتقای همکاری

دانس . انجام پرو ه تتقیقاتی مشتر  میدان  

های دولتدی    آزاد اسالمی و یا دانشگاه  دانشگاه

کنندده در ایدن    ار اجرایدی و تلیدین  ی  راهکد 

 صووف اس .

هددای آتددی   بنددابراین در چددارچو  برنامدده

های دولتدی    دانشگاه آزاد اسالمی و یا دانشگاه

المللدی   های علمدی بدین    همکاری یبرای ارتقا

ریدزی دتیقدی بدرای     باید توجه وید ه و برنامده  
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های مشدتر  تتقیقداتی صدورت      انجام پرو ه

 پذیرد.

 فرجام
 المللی در های علمی بین  همکاریتوسله 

آمدوزش عدالی و    نظام آموزش عالی کشور، در

زاد اسددالمی بددا مشددکالت و موانددع آدانشددگاه 

تدوان   . این مشکالت را مدی رو اس  همهمی روب

 ارائه نمود: زیردر موارد 

کننددده  نبددود مرجددع منسددجم تلیددین. 8

 المللی،   های بین  های همکاری  الوی 

کیالتی، نیددروی نبددود چددارچو  تشدد . 9

 انسانی و امکانات متناسب با ووایت متوله، 

ددده   نبود ترتیبات مراللاتی نهادینده . 9

 برای پشتیبانی علمی، کاردناسی،

 عددددم کدایددد  پشدددتیبانی مدددالی و  .8

 لجستیکی برای انجام ووایت متوله، 

عدم ایجاد ولددت رویده در اتددامات    . 5

، هدا  المللدی دانشدگاه   های علمی بدین   همکاری

مؤسسدات تتقیقداتی،    و مراکز آمدوزش عدالی  

 فناوری،

توجیددده نبدددودن کاردناسدددان امدددور  .2

 ها، المللی دانشگاه بین

افزاری و  فقدان اتوماسیون، مسای  نرم. 2

 افزاری مورد نیاز، امکانات سخ 

ثر از سیاسد  بده   أهدای متد    هوجود نگا .1

 المللی، های بین  همکاری

وع ای بدده موضدد  هددای سددلیقه   نگدداه. 2

 المللی، های بین  همکاری

گزینش متولیدان ناآددنا بده مقولده     . 81

ی و عددم در  الزامدات   لالمل های بین  همکاری

 .المللی های بین  همکاری

در دانشگاه آزاد اسالمی مشدکالت کدالن   

یاددده با مشکالت وی ه این دانشگاه نیز گدره  

هددای   همکدداری ،نتیجددهدر  صددورده اسدد . 

ه آزاد اسدالمی بده هدی     المللی در دانشگا بین

دک  در تناسب با جایگاه و اهمید  دانشدگاه   

کیدددی ایددن  ی وآزاد اسددالمی و توسددله کم دد 

دانشگاه نیسد . از جملده مشدکالت دانشدگاه     

هدددای   آزاد اسدددالمی در صودددوف همکددداری

 دانس : زیرتوان موارد  المللی را می بین

دده میان  دتیق و تلریت هفقدان رابر .8

های  عنوان متولی فلالی  هبملاون  پ وهشی ب

علمددی و پ وهشددی دانشددگاه( و ملاوندد  امددور 

عنددوان  هالملدد  دانشددگاه آزاد اسددالمی ببدد بدین 

 ؛المللی دانشگاه( های بین متولی فلالی 

دده میان  دتیق و تلریت هفقدان رابر. 9

المل  دانشگاه آزاد اسدالمی و   ملاون  امور بین

 ؛والدهای دانشگاه آزاد اسالمی

سان نبودن والدهای دانشگاه آزاد هم .9

کیددی و عددم    اسالمی از نظر سدرح کمدی و  

سددرح والدددهای  انتظددار ورود مشددابه و هددم 
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هدای علمدی    دانشگاه آزاد اسالمی بده فلالید   

 ؛صورت یکسان و یکنواص  هالمللی ب بین

موانددع و مشددکالت مددالی والدددهای  . 8

دانشجو و  هدانشگاه آزاد به دلی  اتکا به دهری

مکان مدالی ورود والددهای دانشدگاه در    عدم ا

 ؛المللی های بین عرصه

مشدددکالت سیاسدددی دانشدددگاه آزاد   . 5

اسالمی و دولد  کده ا لدب امکدان همکداری      

صارجه با ایدن دانشدگاه را سدخ      وزارت امور

 ؛ساص  می

مشکالت سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی . 2

و دول  که همکاری سیستماتی  وزارت علوم 

پدددذیر  اسدددالمی را امکدددان بدددا دانشدددگاه آزاد

 ؛ساصته اس  نمی

مشکالت چندسا  اصیدر در صودوف    .2

مدیری  کالن دانشگاه آزاد اسالمی که موجب 

هددای دانشددگاه در لددوزه    دددده بددود برنامدده 

المللی به صورت  یر مستقیم دچار رکدود   بین

 ؛دود

تدوجهی دانشدگاه آزاد اسدالمی در     بی .1

 هدای متخودص در امدور    صووف تربی  نیرو

 .های علمی  المللی و همکاری بین

عددددم توسدددله  ،ایدددن روندددد ی نتیجددده

زاد آالمللددی در دانشددگاه  هددای بددین  همکدداری

ی و کیدددی اسددالمی همسددان بددا توسددله کم دد

در ایددن راسددتا  دانشددگاه آزاد اسددالمی اسدد .

هدددای ارتقدددای   موضدددوع دناسدددایی راهکدددار

المللددی در دانشددگاه آزاد  هددای بددین  همکدداری

ام علمی و ی  نیاز عملی برای اسالمی ی  الز

هدای آموزددی در دانشدگاه     افزایش اسدتاندارد 

زاد اسدالمی  آآزاد و رسیدن به هد  دانشدگاه  

در دهدده چهددارم یلنددی رتابدد  در سددرح     

 المللی اس . بین

هددای   بددرای تتقددق ارتقددای همکدداری   

المللی در دانشگاه آزاد اسدالمی بایدد سده     بین

ین سرح از اول. سرح راهکار به کار بسته دود

های   گیری های کالن یا جه  راهکارها، راهکار

ایدن سدرح مدرتبط بدا      گذارانه اسد .  سیاس 

 ساز، های تومیم های کالن نهاد  گذاری سیاس 

سدرح   کننده کشور اس . گیر و هدای  تومیم

برد یا ایجداد   های میان دوم از راهکارها، راهکار

در  المللی در آموزش عدالی اسد .   رویکرد بین

بده اتددامات نهداد آمدوزش عدالی       ،ین سدرح ا

هددای   همکدداری یآزاد بددرای ارتقددا دولتددی و

ددود. در سدرح سدوم     المللی پرداصته می بین

بده اتددامات اجرایدی     ،راهکارها یا سرح صدرد 

آزاد  ای دولتددی وهدد ه دانشددگاهی در دانشددگا 

هدایی کده در    دود. با انجام راهکار پرداصته می

عالی ایران در  آموزش ،ه ددئاین سه سرح ارا

دو بخش دولتی و آزاد صواهد توانسد  سدرح   

المللدی صدود را ارتقدا     های علمی بین همکاری

 دهد.
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جهدد  ارتقددای   نکتدده بسددیار مهددم در  

المللددی در دانشددگاه آزاد  هددای بددین  همکدداری

هدای   اسالمی ایدن اسد  کده تمدامی راهکدار     

وجدود  » این پ وهش مشروط بر در هدد اداره

المللددی در  هددای بددین  بددرای همکدداری «اراده

دانشگاه آزاد اسالمی اس . و وجدود اراده نیدز   

منوط به الساق نیاز مبتنی بر مرالله علمی 

باددددد. بندددابراین   در ایدددن صودددوف مدددی 

گیران کالن دانشدگاه   اران و تومیمذگ سیاس 

عمیدق و دتیدق اهمید      ی آزاد باید با مرالله

کیددی   یالمللدی در ارتقدا   هدای بدین    همکاری

ه آزاد اسدددالمی و ارتقدددای جایگددداه دانشدددگا

المللددی ایددن دانشددگاه در ایددن صوددوف  بددین

نیداز   الساق نیاز کنند. این الساق نیاز پیش

گددذاران و  گیددری اراده نددزد سیاسدد    دددک 

سددازان دانشددگاه آزاد اسددالمی بددرای   توددمیم

المللدی در دانشدگاه    های بدین   ارتقای همکاری

در چندددین لدددالتی   آزاد اسدددالمی اسددد . 

تواند  وهش می دده در این پ های اداره راهکار

المللدی در   ای بدین هد   به ارتقای سرح همکاری

 .دانشگاه آزاد اسالمی کم  کند

 منابع فارسی

هددای  همکدداری»(، 8915آراسددته، لمیدرضددا ببهددار  .8

المللی آموزش عالی در ایران و چگونگی بهبود  بین

ریووزی در  پووهوهو و برنامووه هفصوولنام، «آن

 .8، ش 89 ، اآموزش عالی

همایی رضا  و ن اد سبتانیمهدی آراسته، لمیدرضا، . 9

هدای ددهر تهدران در     وضلی  دانشدگاه »(، 8912ب

، «عوددر جهددانی ددددن از دیدددگاه دانشددجویان    

ریوزی در آمووزش    پهوهو و برنامه هفصلنام

 .8 ، ش88 ه، دورعالی

روابدط علمدی بدین     ،(8918بهدار  ب استادزاده، زهدرا . 9

، رهیافووتو صددارا کشددور،  هددای داصدد   دانشددگاه

 .95دماره 

هوای علموی    همکواری ، (8919ب درتی عبدالللی . 8

ل پیو رو، ئمسا عملکرد، المللی، وظایف، بین

، دفتددر انووداز و برنامووه پیشوونهادی  چشووم

المللی وزارت علدوم، تتقیقدات و    های بین  کاریمه

 .وریافن

. فتتی واجارگاه، کوروش، عذرا زارع و متمدد یمندی   5

المللددی  بررسددی موانددع بددین »(، 8911 بزمسددتان

هدا و مؤسسدات آمدوزش     های درسی دانشگاه برنامه

عالی از دیدگاه اعرای هیئ  علمی بمورد دانشگاه 

فصووولنامه پوووهوهو و ، «ددددهید بهشدددتی(

 .8، ش 85، دوره ریزی در آموزش عالی برنامه

جهووانی (، 8912ب گیدد  برتددون و میشدد  المبددرت. 2

و کنشوگران   ها، سوههر نوو   شدن و دانشگاه

 هپ وهشدکد   لمید جاودانی، تهدران:  ه، ترجمنوین

 .مراللات فرهنگی و اجتماعی

هدای   نقش همکداری »(، 8918یز یزاده، رضا بپا مل  .2

، «المللددی در توسددله علمددی ایددران   علمددی بددین 

ریوزی در آمووزش    پهوهو و برنامه هفصلنام

 .9، ش1 ، اعالی

هووای  بررسووی چووالو(، 8911ب وبددر، لددو  ای.. 1

، سوم هاساسی فراروی آموزش عالی در هزار

مجید سلیمی دانشگر، بده   و متمد تاسمی هترجم
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دانشگاه امام   رضا یوسدیان املشی، تهران:  کودش:

 لسینبع(.

درآمدی به بررسی (، 8911ب یمنی دوزی سرصابی. 2

  ، تهددران:هووای دانشووگاهی عملکورد سیسووتم 

 دانشگاه دهید بهشتی.
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