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بسیاری از دول ها ،نهادهای بینالمللی و

جستارگشایی
«فرص هدای بدینالمللدی» بده وید ه در
آمددوزش عددالی بدده دددک روز افزونددی مددورد

درک های صووصی با استداده از این آمدار و
ارتام ،ددت و دامنه روابط صود را با نهادهدای

اسددتداده بخددش دولتددی و صووصددی تددرار

آموزش عالی دیگر کشور هدای جهدان تنظدیم

می گیرند .بخش دولتی آموزش عدالی از ید

میکنند.

سو و بخش صووصی آموزش عدالی از سدوی

برای نهادهای آموزش عدالی کشدورهدای

دیگر همواره به دنبا دناسایی ،ایجاد ارتبداط

جهان ،چه آموزش های دولتی و چده آمدوزش

و استداده از فرص بدینالمللدی در چدارچو

عددددالی صووصددددی ،فرصدد د اسددددتداده از

همکاریهای بینالمللی هستند.

همکاریهای بینالمللی وجود دارد .استداده از

همکاری های بدینالمللدی تدا آن لدد در

همکاری های بین المللی برای مراکدز آمدوزش

آموزش عالی در سرح جهان نهادینه دده ،که

عددالی ،ندده فقددط بدده موضددوع «توسددله» نهدداد

در بیشددتر مراکددز آمددوزش عددالی بخددشهددای
وی های در این صووف فلا هستند و یکی از
داصصهای کارآمدی دانشدگاههدای دولتدی و
صووصی در سرح جهدان ،ددک و متتدوای
همکاریهای بینالمللی میبادد.
هرساله دانشگاه های دولتی و صووصی با

آموزش عالی ،بلکه بده پدیدده «جهدانیدددن
آموزش عالی» که یکی از روندهای مسدلط در
لوزه آموزش عالی اس  ،مرتبط میگردد کده
مراکز آموزش عالی کشورها چه دولتی و چده
صووصی نمی توانند نسب بده آن بدیتدداوت
بادند.
یکی از بخدشهدای مهدم همکداریهدای

ارائه گدزارشهدای مربدوط بده همکداریهدای
بددینالمللددی صددود و اسددتداده از فرص د هددای

بددینالمللددی «بخددش آمددوزش عددالی» اس د .

بینالمللی سلی میکنند کارآمددی و کدارآیی

آمددوزش عددالی کدده متددولی «تولیددد دانددش و

صود را در سرح ملی و بینالمللی بده نمدایش

دانشددمند» در درون کشورهاس د  ،هددم بنددابر

گذارند و هر دانشگاه دولتدی و صووصدی کده

ماهی

توانسددته بادددد همکدداریهددای بددینالمللددی

جهددانیددددن ،ندداگزیر از دادوسددتد علمددی و

بیشتری را طرالی و اجرا کند ،اعتبار ،کارآیی
و کارآمدی بیشتری صواهد داد .

وجودی صویش و هم متأثر از فرآیندد

بده بستان بین المللی اس

کده ضدمن ارسدا

یافتددههددای صددویش ،از دسددتاوردهددای دیگددر
کشورها و دیگر مجموعههای علمی بهدرهمندد
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دادوستد علمی یا بدهبستان بینالمللی کده در

به دانشگاه آزاد اسالمی و کار وید ه هدای ایدن

پد وهش لاضدر بدا عندوان «همکداری علمدی

دانشددگاه بدده ارتقددای افقددی و عمددودی سددرح

بین المللی» مورد بتث ترار میگیرد ،موضدوع

تلامالت علمی بدینالمللدی در آمدوزش عدالی

بسیار مهم در بخش آموزش عدالی اسد کده

کشور بده وید ه دانشدگاه آزاد اسدالمی کمد

تتقدددق بهیندددده و بهنگددددام آن ضددددرورتی

نماید.

اجتنا ناپذیر میبادد.
پ وهش لاضر بدا در

سؤا اصلی پ وهش لاضر این اس کده
نیداز اساسدی بده

چه راهکار هایی بدرای ارتقدای همکداری هدای

ارتقای کمدی و کیددی همکداری هدای علمدی

بینالمللی در آموزش عالی کشدور بدا رویکدرد

بین المللدی در آمدوزش عدالی ،در جسدتجوی

به دانشگاه آزاد اسالمی وجود دارد؟

راهکارهایی صواهد بود که این همکداریهدای

 .2آمووووزش عوووالی در عصووور
جهانیشدن

علمی را بده سدرح مرلدو و دایسدته صدود
برساند.

جهانیددن به عنوان روندد اصدلی نظدام

با توجه به جایگاه وی ه آموزش عدالی در

بین المللی تمام عرصه های زندگی بشری را از

توسددله سدداصتارهددای سیاسددی ،اتتوددادی،

صود متأثر کرده اس

اجتمدداعی و فندداوریهددای مددرتبط ،موضددوع

لتظه به لتظه بیشتر از آن تأثیر مدیپدذیرد.

همکاری های علمی بین المللی در ایدن مقولده

نهاد آموزش عالی در پرتو جهانیددن ،اعتبار

اهمی
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دوند تا این روند تکاملی بده پدیش رود .ایدن

بین المللی در آموزش عالی ایران با نگاه صاف

راهبردی فراون دارد .در آموزش عالی

و همه زنددگی انسدانی

و ندوذ بیشدتری یافتده اسد  .جهدانی دددن،

جمهوری اسالمی ایران ،دانشگاه آزاد اسدالمی

انقال اطالعدات و ارتباطدات و فنداوری هدای

به منزله بزرگ تدرین دانشدگاه لردوری یدر

که نظام آموزش عالی

نوین موجب دده اس

دولتی در سدرح جهدانی ،نقدش وید های ایددا

و ایدهها و اهددا آن در تمدامی کشدورهدای

میکند؛ بهگونهای که بسیاری از فرهیختگدان

دنیددا گسددترده د دود و دارای ثبددات و تدددرت

علمی و مقامات اجرایی کشور ،دانش آموصتده

بیشتری گردند.

این نهاد آموزش عالی می بادند .بر این مبندا،

بددا وهددور و توسددله فنداوری اطالعددات و

انجام تتقیق لاضر میتواند بده روددندددن

ارتباطات و ددک گیدری «جاملده مبتندی بدر

چگدددونگی ارتقدددای همکددداریهدددای علمدددی

دانش» تتوالتی اساسی در عرصه دانشدگاههدا
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به وجود آمدده اسد  .ایدن تتدوالت ،ابتددا از

طور سنتی ردتههدای دانشدگاهی را تنهدا بده

متددیط اجتمدداعی ،بددا دددک گیددری جاملدده

صورت منرقهای در اصتیار دانشدجویان صدود

دبکهای که اطالعات عنور اساسی آن اسد ،

تددرار دادهانددد ،آنهددا از نددوعی لددق انتودداری

آ دداز مددیدددود .سددظا نظددام تولیددد دانددش

منرقهای برصوردار بوده اند .اما همانطور کده

دستخوش تتو می دود و در نهای  ،ساصتار

تجربدده نشددان مددیدهددد ،بددا لرددور نهر د

و متتوای دانشگاه سنتی را درهم مدیپیچدد.

جهانیدددن ،لقدوا انتوداری منرقدهای را

برصی صالبنظران از این سه تتو با عنوان

تجربه صواهندد کدرد .برصدی ایدن موضدوع را

(Scott, 2000, pp.360-

نوعی تهدیدد تلقدی مدیکنندد و برصدی آن را

سه انقال یاد کردهاندد

فرص

).361
دیگران به بترانها و چالشهدایی ادداره

ایددن امکددان را فددراهم مددیآورد تددا از تددنش

کرده اند که در نتیجده ی تتدوالت اجتمداعی،

منرقهای صود پا فراتدر گذارندد بوبدر،8911 ،

اتتوادی ،فرهنگی و سیاسی بر نهاد دانشدگاه

صص .)2-2

تتمی دده اسد  .فیشدمن بده سده چدالش

امروزه دانشگاهها نقش بسدیار مهمدی در

مخددتص دوران گددذار از دانشددگاه سددنتی بدده

پیشددرف و توسددله جوامددع ایدددا مددیکننددد.

دانشددگاه جدیددد ،توجدده کددرده اس د  :بتددران

دانشگاهها صرفاً سازمان هدایی مدادی نیسدتند

اتتدددار ،بتددران مشددروعی و بتددران نهددادی.

بیمنددددی دوزی سددددرصابی ،8911 ،ف .)8

عالوه بر این موارد ،دانشگاه سدنتی بده دلید

دانشددگاه بایددد بتوانددد بددا توجدده بدده تغییددرات

وهور بتدران هدای دیگدر در آسدتانه تغییدر و

متیط ،تغییراتدی را در صدود ایجداد کندد تدا

و

اصددتال جدددی در کددارکرد صددود و نیددز در

(Fischman and Stromquist,

کارکردهدای نظدام هدای پیرامدونی بده وجدود

تتو اس  :بتران کمی  ،بتدران کیدید
بتددران مددالی

).1996, pp.240-245
جهانیددن ،نظدام آموزددی را متتدو
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جدیدی میدانند که برای دانشدگاههدا

نیاورد بیمنی دوزی سدرصابی ،8911 ،ف .)9
دانشگاه همچون ی

سیستم باز اس کده بدا

ساص  ،زیرا امکان انتقا سریعتر و مقرون به

متددیط صددود ارتبدداط دارد .در ایددن ارتبدداط

صرفهتر اطالعات ،بیشتر و گستردهتر دد .این

جریان های تبدیلی وجود دارند بیمندی دوزی

پیشرف ها مستلزم تغییدر موتلید و جایگداه

سددرصابی ،8911 ،ف  .)2متددیط سیسددتم

دانشگاه صواهد بود .از آنجا که دانشگاههدا بده

دانشگاه را میتوان در سده سدرح منرقدهای،

ملددی و بددینالمللددی توددور نمددود .متددیط

متسو میدود بآراسدته و دیگدران،8912 ،

بینالمللی دام دانشگاههدا یدا سدازمانهدای

ف .)81

و صروجی های سیستم دانشگاه مدیتوانندد بدا

توسلهدهنده منابع انسانی تخووی در مسدیر

این متیطها ارتباط فلا دادته بادند یدا بده

دستیابی به توسله پایدار مبتنی بر ماللظدات

صددورت مندلدد عمدد کننددد بیمنددی دوزی

جهانیددن ،نقش لساسی را بدر عهدده دارد.

سرصابی ،8911 ،صص .)81-88

از این رو ،ضرورت بررسی چگونگی گسدترش

گدددرایش کشدددورها بددده اسدددتقبا از

کمددی و کیدددی فرص د هددای آموزدددی در آن

جهانیددن همراه با توسله فناوری اطالعدات

انکارناپذیر اسد

و ارتباطات ،رویکردها و ابزارهدای تدرتمنددی

ب.261

(Balderston, 2000, pp.260-

را برای ایجاد ددبکههدای جهدانی آموزددی و

جهددانیددددن همدده ابلدداد فرهنگددی-

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

اجتمدداعی جوامددع از جملدده آمددوزش عددالی را

فلالی د دانشددگاههددا در عوددر جهددانیددددن

متأثر میسازد که این لوزه نیز در درون صود

مأموریدد هددای انتودداری تولیددد دانددش را

با وجوه متلددی از تدأثیرات جهدانیدددن در

تت د الشددلاع تددرار داده و دانشددگاههددا را بدده

ابلدداد مختلددت اتتوددادی ،سیاسددی ،علمددی و

بنگدداههددای صدددماتی بددرای لدد مشددکالت

فرهنگی مواجه اس ب.)Marber,1998, p.106

منرقهای ،ملی و جهانی تبدی کرده اس .
هماکنون دانشگاه ها بدرای جهدانیدددن
مؤسسات صود سرمایهگذاری رو به ردددی را
انجام میدهندد
اهمی

بp.65

تأثیرات پدیدهی جهدانیدددن بدر نظدام
آمدوزش عدالی موضدوعات مختلددی را ددام
می دود ،اما با نگاهی جامع بده ابلداد مختلدت

 .)McCarty,2007,در

نظام آموزش عدالی مدیتدوان بده اصتودار بده

نقش آموزش عالی مدی تواندد تابلید

متور هایی چون متتدوای درسدی ،توانمنددی

کشور را در برابر سایر کشورها افدزایش دهدد.

اسدددتادان ،روشهدددای تددددریا ،ارزددددیابی

چددالشهددای فددراروی چشددماندددازهددای دور و

پیشددرف تتوددیلی ،منددابع علمددی و فرددای

نزدی د

در ارتبدداط بددا ایددن نهدداد اجتمدداعی،
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کشور های دیگر یا بین المللی اس  .ورودیهدا

دانشددگاه بدده عنددوان اصددلیتددرین نهدداد

فیزیکی دانشگاه ها اداره کرد .دایسدته اسد

تدددوجیهی کدددافی بدددرای تجدیدددد نظدددر در

این متورها با نگاهی بینالمللی مورد ارزیدابی

سیاسدد هددای مربددوط بدده آن در تددرن 98

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

ضروری اس بآراسدته و دیگدران ،8912 ،ف

ایدای نقش کنند.

.)82

افزون بر این ،با توجه به تلمیدق فرآیندد

به هر لا  ،همدانگونده کده بسدیاری از

جهدانیددددن و ورود اجتنددا ناپدذیر بدده ایددن

اندیشهپردازان ایدن تلمدرو تأکیدد مدیکنندد،

زمینه استقبا از این پدیده

و روددنی از ایدن

عرصه ،الزم اس

فراهم دود .آموزش عالی با بهرهگیری از تمام

مداهیم بجهانیددن -بینالمللیددن آموزش

ورفی های موجود میتواند بدرای سداماندهی

عالی) نمیتوان به بررسدی آثدار و پیامددهدای

صود در فرای جهانیددن ،متناسب با اهدا

مدهومی گنگ و در نتیجه ،کنشی مناسدب در

موددو  ،اتدددام کنددد و بدده رویددارویی بددا

تلمرو آن پرداص  .مو

متدودی ها و مسائ کندونی بظدردازد .ددرط

فهم رودن و درس از این مدداهیم و سدظا،

تتقق این امر آمادگی بدرای رتابد بدا دیگدر

ورود بدده عرصدده کددنش ،پرسددشهددای زیددر را

اندیشه های مدعی این امر و بازصوانی مسدتمر

مرر میکند:

آرمددانهددای بددومی و اجرایددی کددردن آنهددا در
تلام د و همکدداری سددازنده بددا همدده عناصددر
موجود و از جمله دانشجویان اس بآراسدته و
دیگران ،8912 ،ف .)82
درایط کنونی جهانی در لدوزه آمدوزش
عالی توجه به داصص های کیدی جامعتری را
برای بهبود اجتنا ناپدذیر سداصته اسد  .بده
عبارت دیگر ،چنانچه دانشگاه بخواهد در عور
جهانی ددن به صوبی عم کند ،توجه بیشدتر
به متور هایی چون متتوای درسی ،توانمندی
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بدون دادتن فهدم درسد

بدرای برصدورداری از

 آموزش عالی باید به سدود چده کسدیبینالمللی دود؟
 آمددوزش عدددالی بددرای چددده هددددفیبینالمللی دود؟
 چرا بین المللی ددن بایدد دسدتور کداراصلی دانشگاه ملاصر ترار گیرد؟
 آیا بین المللی ددن برای دانشدجویان وسایر ذیندلان جامله اهمی دارد؟
 هددد وجددودی دانشددگاههددای کنددونیچیس ؟

اسدددتادان ،روشهدددای تددددریا ،ارزددددیابی

 -ما چه نوع آمدوزش دانشدگاهی را بایدد

پیشددرف تتوددیلی ،منددابع علمددی و فرددای

بدداور دادددته بادددیم و صددود را نسددب بدده آن

فیزیکددی دانشددگاههددا بددا نگدداهی بددینالمللددی

متلهد بدانیم؟ ب)Mok, 2007, p.437

که به ر م فشدار زیداد

تخوص لد و مرزی نمیدناسد و در نتیجده،

واتلی

این اس

برای بدین المللدیدددن آمدوزش عدالی هندوز

دانشگاهها به طدور اجتندا ناپدذیر ،مؤسسدات

و یکسانی در این زمینه

بین المللی متسو می دوند بفتتی واجارگاه

مدهومسازی مشتر

و

امروزه از مهمتدرین اهددا دانشدگاههدا،

زمینه می نویسد« :مل هدای مختلدت در

ملانی مختلدی از بدین المللدیدددن آمدوزش

بین المللیسدازی برنامده درسدی و از دیددگاه

دارنددد و در هددم آمیختگددی بسددیاری دربدداره

بلرددی از صددالبنظددران اصددلیتددرین عنوددر

مدهوم آن وجود دارد» ب.)Knight, 2004, p.5

بین المللیسازی دانشگاه ها برنامه ریزی درسی

امروزه بیتردید جهانیدددن و گسدترش

اس  .دانشکده به عنوان مهدمتدرین رکدن در

فناوری های اطالعدات و ارتباطدات در سراسدر

اصال برنامه تجدیدنظر در برنامههدا و بهبدود

جهان ،به وی ه در جوامع داناییمتور ،ادتیاا

آموزش در آنها ،اصوالً به عنوان متر

اصدلی

فراوانددی را بددرای توسددله آمددوزش عددالی و در

تالشها در زمینه بین المللدیسدازی تددریا

دسددترق تددرار دادن فرص د هددای یددادگیری

دناسایی دده اس ب.)Navarro, 2004, p.3

مداوم ایجاد کدرده اسد  .گسدترش مبدادالت

برای بینالمللیکدردن برنامده درسدی در

بینالمللی و دسترسدی آسدانتدر بده مردمدان

آموزش عالی توجه به نکات زیر ضروری اس :

جوامددع مختلددت در سددایه پیشددرف علمددی و

 -تددالش در جه د توسددله برنامددههددای

فناوری ،مدهوم مرز های جغرافیایی و متودور

درسی به نتوی که ضرورت های متلی ،ملدی

بودن به ی

مکان ملین را به چالش کشدیده

و نظددامهددای آموزدددی را بددا مدهددوم دددهروند

و بینالمللی تأمین دود.
 -توجه بده اهمید

جهانی و مقید بودن به توسله و بهسازی ایدن

بیان و گدتمان بده ید

دهروندان در جدایجدای دنیدا آددنا سداصته

صارجی.

اس .

فزایندده ارتباطدات،
یدا چندد زبدان زندده

 -ترلیت تالب های سیاس

ملدی بدرای

به تو اسکات ،توسله روزافزون فنداوری

تانونگذاری که دانشگاه ها گرفتار آن هسدتند

اطالعددددددات و ارتباطددددددات و برتددددددراری

بفتتددی واجارگدداه و دیگددران ،8911 ،صددص

تلهکندراناهای بین تارهای و ماهید داندش

.)25-22

به طور کلی نشاندهنده آن اسد کده علدم و
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دک نگرفته اس  .نای

بده درسدتی در ایدن

و دیگران ،8911 ،صص .)29-28
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 توجه بیشدتر بده مدهدوم ثبد ندام درآموزش فراملی بچند ملیتدی) در برنامدههدای
درسی و فرایندهای تددریا و یدادگیری

(De

ب.Wit, 2001, p.6

مهارتهای میانفرهنگی ،چندزبانگی و تغییدر
نگرشها میدود.
از بلد سیاسی می توان به انگیزه سیاسی
لاکمددان و سیاسددتمداران در پیوسددتن بدده

 -ترار دادن دانشجویان وطندی در کندار

اتتواد و جامله جهانی و باز دددن بده سدوی

صددارجیهددا و تشددویق رویکددرد اجتمدداعی بدده

دنیا ادداره کدرد .بدا روی کدار آمددن ایداالت
متتده امریکا به عنوان ی

زندگی مشتر .
همچنددین بددینالمللددیسددازی یددادگیری

تدرت بینالمللدی

بلد از جنگ جهانی دوم ،دالی سیاسدی بلدد

دانشددجویان و اسددتادان از یکدددیگر ،تددأمین

جدیدی به صود گرف و با لرک بده سدم

نیاز های دانشجویان متلدی و صدارجی ایجداد

لدددو و گسددترش تددأثیرات سیاسددی امریکددا،

وابسددتگی میددان دانشددجویان ،بددهکددارگیری

دانش دیگدر فرهندگهدا ،زبدانهدا و نظدامهدا

فلالید هددای فرهنگددی ،دسترسددی بدده منددابع

اهمی بسدیاری یافد و توسدلهی مراللدات

متنوع یدادگیری و تددریا و ارائده دورههدای

منرقهای ،کارآموزی زبان صدارجی و مراللده

آموزدی کیدی در سرو بین المللی را در بدر

برنامههدای صدارا از کشدور در دانشدگاههدای

میگیدرد .در فرایندد بدینالمللدیدددن فقدط

ایاالت متتده به دک اساسی برانگیخته دد.

دانشگاهها بده موضدوع ثبد ندام دانشدجویان

این دیدگاه صوشبینانه به آمدوزش عدالی بده

بین المللی پرداصته نمی ددود و هدد اصدلی

عنوان عاملی مؤثر برای صلح در سیاس هدای

کده

امریکا در نظر گرفته ددد و آمدوزش عدالی در

بتوانند مسدائ گونداگون را در مکدانهدای بدا

 51سا گذدته لمای های بسیاری را از هر

پرورش دانشآموصتگدانی مسدتلد اسد
لساسی

متیری و فرهنگدی متدداوت لد

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

نظر کسب کرد ب.)De Wit, 1999, p.4
از بلددد اتتوددادی ،مددیتددوان بدده ارزش

دالید متلددددی بددرای بتددث در زمیندده

آموزش عالی بین المللی در پرورش نیروی کار

بینالمللیسازی آموزش عالی وجدود دارد کده

تددادر و توانددا بدده انجددام دادن فلالیدد در

دددام دالید سیاسددی ،اتتوددادی ،فرهنگددی،

زمینه های بین فرهنگی و بدین المللدی ادداره

اجتمددداعی ،لرفدددهای ،علمدددی و پ وهشدددی،

کرد .دالی اتتوادی به عنوان نیروی متدر
برنامه های اروپایی برای همکاری و مبادلده در
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پ د وهش ،فندداوری و آمددوزش درنظددر گرفتدده

میدود .در این راستا برای آنکه بتوان تمدامی

می دود و درصووف تأکید بیشتر بدر اتتوداد

متغیرهای مربدوط در موضدوع همکداریهدای

می توان به مراللهای کده در

بین المللی را مورد بررسی ترار داد ،موضوع در

به جای سیاس

بین المللی ددن آموزش عالی در اروپا» توسط

سدددرح او  ،راهکدددارهدددای کدددالن یدددا

مؤسسه ملی سوئد تهیده ددده اسد  ،ادداره

جه گیری های سیاسد گذارانده اسد  .ایدن

کرد .همچنین در کشدور هدای اسدکاندیناوی،

سرح مرتبط بدا سیاسد گدذاری هدای کدالن

اسددترالیا ،آلمددان ،انگلسددتان ،هلنددد ،اروپددای

نهددادهدددای تودددمیمسددداز ،تودددمیمگیدددر و

مرکددزی و دددرتی گددرایش بدده تغییددر عوام د

هدای کننده کشور میبادد.

سیاسی ،فرهنگی و آموزدی در جه

سرح دوم ،راهکار های میانبرد یا ایجداد

عوامد

اتتوادی در امر بدینالمللدیدددن بده چشدم

رویکرد بین المللی در آموزش عدالی اسد  .در

 .)Deدر سددرح

این سدرح بده اتددامات نهداد آمدوزش عدالی

سازمانی به نقش آموزش عالی بینالمللدی بده

دولتددی و آزاد بددرای ارتقددای همکدداریهددای

عنوان راهللی در ارتباط با امور مالی و از بلدد

بینالمللی پرداصته میدود.

مددیصددورد

آکادمی

بWit, 1999, p.4

در افزایش و بهبود ردد کیدی نظام

در سرح سوم یا سرح صرد ،به اتددامات

آموزش عالی و از بلد فرهنگی ،اجتمداعی بده

اجرایی دانشگاهی در دانشدگاههدای دولتدی و

نقش آن در افزایش اطالعات چند فرهنگدی و

آزاد پرداصته میدود .با انجام راهکارهایی کده

پدیده های مختلدت اجتمداعی ،ملدی و

در این سه سرح ارائه می دود ،آموزش عدالی

جهانی می توان اداره کرد بفتتی واجارگداه و

ایددران در دو بخددش دولتددی و آزاد صواهددد

ادرا

دیگران ،8911 ،صص .)22-22

توانس
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سا  8222با عنوان «سیاس های ملی بدرای

سه سرح راهکار مورد بررسی ترار میگیرد.

سرح همکاری های علمی بینالمللدی

صود را ارتقا دهد.

 .1راهکوووارهوووای ارتقوووای
همکاریهای علمی و بینالمللوی  .2-1راهکار کوالن جهوت گیوری
2
در نظام آموزش عالی کشور
سیاستگذارانه
در این بخدش بده موضدوع راهکدار هدای

راهکددار کددالن یددا جهدد گیددریهددای

ارتقای همکاریهدای بدینالمللدی در آمدوزش

سیاس گذارانه به دنبا بتث و بررسی و ارائه

عالی دولتی و دانشگاه آزاد اسدالمی پرداصتده
1. Policy Orientations
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راهکددارهددای کالنددی اسدد کدده مددرتبط بددا

آموزش عالی به سوی بین المللی ددن بیشدتر

سیاس گذاریهای کالن نهادهای تومیمساز،

لرک میکند.

تومیمگیر و هدای کننده کشدور اسد  .ایدن

نگاه بین المللی .در دنیای جهانیددده،

راهکارها از آن جهد دارای اهمید هسدتند

وابستگی متقاب چندسرتی و منافع پیچیده

که بده صدورت مسدتقیم و یدر مسدتقیم بدر

و در هم تنیده ددده بدازیگران دولتدی و یدر

دددرایط کلددی آمددوزش عددالی کشددور تددأثیر

دولتی و نهادهای اتتوادی ،سیاسی ،فرهنگدی

میگذارد و مدیتواندد بسترسداز و زمیندهسداز

و علمی را نمیتوان با نگاههای متلی و بدومی

گسترش همکاری های علمدی بدین المللدی در

به کنش بهینه بررسی کدرد .در دنیدای امدروز

آمددوزش عددالی و نهادینددهددددن آن در نظددام

منافع علمدی فراتدر از مدرزهدای بدین المللدی

آمددوزش عددالی دولتددی و صووصددی بادددد .در

تلریت میدود و بددون آنکده در

عمیدق و

چددارچو راهکددار کددالن ،موضددوع ارتقددای

دتیقی از مناسبات و تلامالت بدینالمللدی بده

مدورد

وی ه ارتباطدات بدین المللدی علمدی در کشدور

همکاری های بدین المللدی از دو جهد
بتث ترار میگیرد.

وجود دادته بادد ،منافع علمی کشور متتقق

الف) تغییر نگرش

گردد.

اولین و داید مهمترین موضوع کدالن در
آموزش عالی ،تغییر نگرش در آمدوزش عدالی
می بادد .تا زمانی که نگاه بده آمدوزش عدالی،
متدود ،تقلی گرا ،کوتاهمدت و متأثر از برآیند
توانمندددیهددای علمددی و بددینالمللددی کشددور
نبادد ،آموزش عالی کشور نخواهد توانس

به

جایگاه دایسته صود در آموزش عالی جهدانی
برسد .در ایدن راسدتا بایسدتی سده تغییدر در
نگرش کالن کشور صورت گیرد .تغییر نگرش
کالن مستلزم تغییر در سده نگداه در آمدوزش
عالی میبادد .با انجام ایدن تغییدرات ،نگدرش
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نگاه بین المللی با نگداه ملدی در موضدوع
همکاری های بینالمللی کام مدیددود و بده
نتیجه می رسد و پیامد آن تتقق اهدا ملدی
در لوزه آموزش عالی اس  .به دسد

آوردن

نگاه بین المللی به ملنای از دسد دادن نگداه
ملددی و دسددتاوردهددای ملددی نیسدد  ،بلکدده
تکمی کننده آن اس  .در دنیدایی کده در آن
دانش صاستگاه تتوالت صرد و کالن فروملی،
ملددی و فراملددی و موتددور مترکدده تتددوالت
اجتماعی ،اتتوادی و سیاسی اس  ،نمیتدوان
به ماهی و ددک و مکانیسدمهدای دروندی و
برونی آن بیتوجه بود .دانش ماهیتی فرامرزی

بین المللی کدنش بدرای دسدتیابی بده آن بده

آن صورت بسیاری از فرص های بدینالمللدی

جددایی نمددیرسددد .بنددابراین بددرای اینکدده

موجددود در آمددوزش عددالی جهددانی از دسدد

همکاری هدای بدین المللدی در آمدوزش عدالی

صواهددد رفدد  .بنددابراین بدده نظددر مددیرسددد

کشور نهادینه دود و ارتقا یابد ،بایسدتی نگداه

سیاس د گددذاران ،توددمیمسددازان و مجریددان

بین المللی در آمدوزش عدالی بده عندوان ید

آموزش عالی کشور بایستی از سیاسد زدگدی

پیشدرط عملی گردد.

در موضوع همکاری های بینالمللی پرهیز و بر

نگاه فرصت محور .در عور تتوالت پدر

اساق دو متغیر منافع ملدی و اسدتانداردهدای

دتا بینالمللی ،استداده از فرص ها ،یکی از

علمی عم کنند تا نظام آموزش عالی کشدور

مهددمتددرین متغیددرهددای زندددگی در جاملدده

اعم از دولتی و صووصی بتوانند از مندافع آن

بددینالمللددی اسد  .فرصد هددای بددینالمللددی

بهرهمند گردند.

متدودند و بر سر توالب آن رتابد

زیدادی

ب) ارائه مستندات قانونی

میان بازیگران دولتی و یر دولتی وجود دارد.
متددی

فرص هدای بدین المللدی بده دلید

متدودی

منابع بده وید ه در لدوزه آمدوزش

عالی اس .
نگاه غیر سیاسی .برای اینکه تبدادالت
و تلامالت علمی در کشور بده نتدای مرلدو
بددرای نظددام آمددوزش عددالی کشددور بینجامددد،
بایستی فرآیند و برآیند آن را از سیاس زدگی
دور کنیم .البته این موضوع یر تابد تردیدد
اس کده علدوم و ارتباطدات و همکداریهدای
بین المللی متدأثر از سیاسد هسدتند و از آن
تأثیر می پذیرند ،اما پررنگ کردن یر طبیلی
این موضوع در جهد ارتقدای همکداریهدای
بین المللی نخواهد بود .اگدر نگداه بده موضدوع
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و بددینالمللددی یافتدده اسدد و بدددون نگدداه

همکاری های بینالمللی سیاس زده ددود ،در

در صودوف راهکدارهددای کدالن ارتقددای
همکاری های علمدی بدین المللدی در آمدوزش
عالی باید گد

عدالوه بدر جهد گیدری هدای

سیاس گذارانه که مرتبط با بیدنش و متدیط
ادراکددددی و دددددناصتی توددددمیمسددددازان و
تومیمگیران کالن کشور و نظام آموزش عالی
کشور می باددد بایدد بده موضدوع بسدترهدا و
مستندات تانونی نیز توجه داد  .بدون وجود
و تقویدد بسددترهددای تددانونی بددرای ارتقددای
همکاری هدای بدینالمللدی نمدیتدوان انتظدار
داد

این همکاریهدا نهادینده ددود و ارتقدا

یابدددد .بندددابراین اگدددر سیاسددد گدددذاران و
تومیمسازان نظام آموزش عالی مدی صواهندد
همکاری های علمدی بدین المللدی در آمدوزش
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عددالی ارتقددا یابددد ،بایددد در صوددوف تقوی د

همکاری های علمدی بدین المللدی در آمدوزش

بسترهدای تدانونی و مسدتندات تدانونی اتددام

عالی متأثر از صود را ارتقا دهد.

کنند .این مستندات تانونی در سند چشمانداز

برنامددههددای پددن سدداله توسددله کشددور.

ایران  ،8818برنامده هدای توسدله پدن سداله،

برنامددههددای توسددله اتتوددادی ،اجتمدداعی و

تددانون بودجدده سدداالنه ،موددوبات مجلددا،

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،به مجموعده

نظدام و

برنامه های میانمدتی گدته مدیددود کده بده

مووبات مجمدع تشدخیص مودلت

دورای عالی انقال فرهنگی یاف میدود.
سند چشمانداز .سند چشمانداز مهمترین
سند باالدستی کشور اس که در آن نقشه راه

صورت پن ساله و توسط دولد وتد تنظدیم
میدود و به توویب مجلا ددورای اسدالمی
میرسد.

سیاستگذاری ها و اتدامات اجرایی کشور برای

تدانون برنامده پدن سداله پدنجم توسدله

زمددان صاصددی بسددا  )8818مشددخص دددده

جمهوری اسالمی ایدران ب )8921-8928گدام

اس  .اگر ترار بادد نگاه بدینالمللدی و ایجداد

دوم چشمانداز بیس ساله اس و بخشی دیگر

دداصص

از اهدددا چشددمانددداز بایددد در ایددن برنامدده

راهنمدا در کدنشهدا ددود،

عملیاتی گردد .این تانون به عنوان برنامه کلی

بیش از و پیش از هر تانون دیگر باید آبشخور

سیاسد هدای نظددام طدی سدا هددای -8928

فکری و اجرایی آن را در سند ایدران  8818و

 8921تلقی می گردد .بده هدر انددازه تدوانین

دیگر سند های التمالی چشدماندداز جسدتجو

پن ساله توسله کشور دارای رو بدینالمللدی

کرد.

بیشددتر و نگدداه فرصدد متددور بدده علددم و

فرص های بین المللی تبدی به ی
در بینش ،و ید

در پیامددد نگدداه بددینالمللددی و ایجدداد

همکاری های بینالمللی بادد ،میتوان انتظدار

فرص های بینالمللی در سند چشدماندداز یدا

داد توانمندیهای بالقوه و بالدلد آمدوزش

سند های چشم انداز بلدی ،تمدام بخدش هدای

عالی در استداده از فرص هدای بدینالمللدی و

دیگر به وی ه آموزش عالی کشور در این راستا

ارتقای همکاریهای علمی بینالمللی افدزایش

هدددای و برنامددهریددزی مددیدددوند .نگددرش

یابد .بنابراین باید مجموعهی متولیان آمدوزش

بین المللی سدند چشدماندداز مدیتواندد نظدام

عالی در بخدش صووصدی و دولتدی در زمدان

آمدددوزش عدددالی و بددده تبدددع آن ،ارتقدددای

آمادهسازی برنامه های پن ساله توسله کشدور
به همراهی کمیسیون آموزش عالی مجلدا و
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فرص بدرای

بنابراین آگاهیبخشی به مجموعه نماینددگان

افددزایش همکدداریهددای علمددی بددینالمللددی و

مجلددا در صوددوف اهمی د همکدداریهددای

توانمندسازی بین المللی نظدام آمدوزش عدالی

علمی بدین المللدی ،لردور مدؤثر نماینددگان

کشور توجه کنند.

آمددوزش عددالی کشددور در بخددش دولتددی و

متیط بین المللی ،به عنوان ی

تانون بودجه ساالنه .بودجه در سادهترین

صووصی در مجموعه مذاکرات توویب الیته

تلریت ،سندی مالی لاوی پیشبینی درآمدها

بودجه هر سا چه در صتن مجلا و چه در

دوره مشدخص اسد  .بده

کمیسیون های تخووی و کمیسدیون تلدیدق

مانند صانوارها و درک هدا ،دولد نیدز بدرای

می تواند به تخویص امکانات مادی و ملندوی

درآمدها و مخارا صود برنامهریزی میکند .در

بیشتر در توانین بودجه ساالنه بدرای آمدوزش

واتددع سددند بودجدده دولدد عبددارت اسدد از

عالی دولتی و صووصدی در هدر سدا کمد

برنامه هایی برای میزان و نتدوه صدرا کدردن

دایانی کند.

و هزینه بدرای ید

پو توسط دول  ،برنامهای برای کسب درآمد

مووبات مجلا دورای اسالمی .مووبات

به منظور تأمین هزینه فلالی های دولد  .در

مجلا دورای اسالمی از چند منظر در جه

اص  59تانون اساسی آمده که بودجه ساالنه

افزایش اعتبار و توانمندی نظام آموزش عدالی

ک کشور به ترتیبی که در تانون مقدرر ددده

کشور دارای اهمی

اس  .او آنکه مودوبات

اس  ،توسط دول تهیده و بدرای رسدیدگی و

مجلا پا از تأیید دورای نگهبان تبدی به

توویب بده مجلدا ددورای اسدالمی تقددیم

تانون مدیددود و الزماالجراسد  .ایدن بددین

می ددود .بندابراین در بودجده سداالنه کشدور،

ملناس که دیگر مجریان نمیتوانند در نظدام

میزان دص وصرا و اولوید هدای ید سداله

آموزش عالی بر سدلیقه هدای مددیریتی صدود

کشور مشخص میگردد .به هر اندازه مجموعه

تکیه کنند .دوم آنکه مجلا دورای اسدالمی

بده

مهددمتددرین مت د بددرای توددویب وتخوددیص

همکاری های بدین المللدی در افدزایش

بودجه و منابع مالی برای آموزش عالی کشدور

ورفی های کشور وتو یابندد ،در تخودیص

و تقوی توانمند مادی آن میبادد .سوم آنکه

بودجه به آموزش عدالی کشدور بدا دسد بداز

مجلددا دارای ایددن توانمندددی اس د کدده در

عم می کنند و امکانات مادی بیشتری را بده

آموزش عالی کشدور بتواندد در صدورت لدزوم،

دول
اهمی

و نظام آموزش عالی کشدور نسدب
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دیگر نهادهای مربوط بده موضدوع اسدتداده از

بخش آمدوزش عدالی اصتوداف صواهندد داد.
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بددرای ایجدداد نهددادهددای جدیددد و یددا تقوی د

نمایندگان مجلا به وی ه اعردای کمیسدیون

نهاد های موجود تومیم گیری کندد .بندابراین

آموزش عالی کشدور در جلسدات ،مدذاکرات و

مجلا ددورای اسدالمی یکدی از مهدمتدرین

تومیمات آموزش عالی دولتی و صووصی در

نهادهددا بددرای افددزایش توانمندددیهددای نظددام

موضددوعات مددرتبط بددا همکدداریهددای علمددی

آموزش عدالی کشدور و بده دنبدا آن ارتقدای

بینالمللی در آموزش عالی.

هدفمند همکاریهدای علمدی بدینالمللدی در

مجمع تشخیص مودلت نظدام .مجمدع

آمددوزش عددالی دولتددی و صووصددی کشددور

تشخیص مودلت نظدام ،از نهدادهدای نظدام

میبادد .در این راستا اگر آموزش عالی دولتی

جمهوری اسالمی ایران اس

که پا از تغییر

و صووصددی کشددور مددیصواهددد در پرتدددو

تانون اساسی در سدا  8921صورددیدی ،در

لمای هدای نهدادی مجلدا ،همکداری هدای

ساصتار لقوتی نظام جمهوری اسدالمی تدرار

علمی بدینالمللدی در آمدوزش عدالی افدزایش

گرف  .این نهاد برگرفته از اصدو 889 ،888

یابد ،باید به دک سیستماتی

با مجلا وارد

و وویدده تلیدین

تلام گردد .تلام سیستماتی

آموزش عالی

دولتی و صووصدی بدرای تتقدق هدد مهدم

ا لب اعرای این نهاد ،به عهدده مقدام ملظدم
رهبری گذادته ددهاس .

ارتقای همکداری هدای علمدی بدین المللدی بدا

مجمدددع تشدددخیص مودددلت نظدددام،

مجلا به ملنای به کارگیری تمامی ابزارها و

مسئولی

تومیم گیری در سیاس های کالن

روشها برای استداده از تمدامی ورفید هدای

داصلی و صارجی ایران و لد اصدتال میدان

مجلا در این زمینه اس .

توای سهگانه و وویده تدوین برنامه چشمانداز

این ابزارهدا و روشهدا مدیتواندد ددام
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و  822تانون اساسی اسد

بیس

ساله باز  8918تا  )8818و نظارت بدر

موارد زیر بادد :انتخا چهره های تأثیرگذار و

اجددرای آن را بددر عهددده دارد .از سددا ،8915

با سابقه علمی و بین المللی از سدوی آمدوزش

رهبر جمهدوری اسدالمی ،اصتیدار نظدارت بدر

عالی برای تلامالت رسدمی و یدر رسدمی بدا

عملکرد توای سهگانه در اجرای سیاس هدای

مجلددا ،اطددالعرسددانی بهیندده و بهنگددام بدده

کلی را که از اصتیارات رهبدر اسد  ،بده ایدن

مجلددددا در صوددددوف دسددددتاوردهددددای

مجمع واگذار کرد.

همکاری های علمدی بدین المللدی در آمدوزش

مجمع تشخیص مولت نظام بر اسداق

عددالی بددرای توسددله کشددور ،درگیددر کددردن

جایگدددداه و ووددددایت صددددود دارای نقددددش

نقش و کارکرد نظام آموزش عالی کشور اس .

چه بیشتر آنها برای تربی متخووان متلهد،

نظدام در طرالدی،

اسالمدناسان متخودص ،مغدزهدای متدکدر و

اجدددرای برنامددده چشدددماندددداز دارای نقدددش

وطنصواه ،نیروهدای فلدا و مداهر ،اسدتادان،

مجمع تشخیص مودلت
تلیینکنند های اس

و می تواند به رونددهدای

مربیان و مللمان ملتقد به اسدالم و اسدتقال

دانددشمتددور و افددزایش تأثیرگددذاری نظددام

کشور تلمیم سواد ،تقوی و بسط رو تدکر و

کند .از ایدن رو ،مجموعده

علم آموزی و تتقیق و استداده از دستاوردها و

آموزش عالی کم

نظام آموزش عالی بایستی در صووف اهمی

تجددار مدیددد دانددش بشددری بددرای نید بدده

و میزان تأثیرگذاری مجمع تشخیص مولت

اسددتقال علمددی و فرهنگددی لدددو و الیددا و

نظددام در موضددوعات آمددوزش عددالی کشددور

ملرفی آثار و مآثر اسالمی و ملی ،نشر افکار و

هودیار بادند.

آثار فرهنگی انقال اسالمی ،ایجداد و تتکدیم

دورای عدالی انقدال فرهنگدی .ددورای
عالی انقال فرهنگی یکی از نهادهدای کشدور
اس

که پا از انقال با هد گسترش ندوذ

روابط فرهنگی با کشورهای دیگر بده وید ه بدا
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تلیینکننددهای در کشدور در جهد افدزایش

فرهنگ صتیح اسالمی ،گسترش و تقوی هر

مل اسالمی.
همچنین ووایدی را که بر عهده ددورای

فرهنگ اسدالمی در ددئون جاملده و تقوید

عالی انقدال فرهنگدی گذاددته ددده اسد ،

انقال فرهنگی و اعدتالی فرهندگ عمدومی و

می توان در سه لوزه سیاس گدذاری ،تددوین

تزکیه متیط های علمدی و فرهنگدی از افکدار

ضوابط و نظارت تقسدیمبنددی نمدود .تهیده و

مادی و ندی مظاهر و آثار ربزدگدی تأسدیا

تدوین سیاس ها و طر های راهبردی کشدور

دد.

در زمینه های مختلدت فرهنگدی از جملده در
اهدا این دورا عبارتاند از :گسدترش و

لوزه های زنان ،تبلیغات ،اطالع رسانی ،چاپ و

ندددوذ فرهنددگ اسددالمی در دددئون جاملدده و

نشر ،بیسوادی ،دانشدگاههدا ،برتدراری روابدط

تقوی د انقددال فرهنگددی و اعددتالی فرهنددگ

علمی و پ وهشی و فرهنگی با سایر کشدورها،

عمومی تزکیه متیط های علمی و فرهنگدی از

همکاری لوزه و دانشگاه ،فلالی های دینی و

افکار مادی و ندی مظداهر و آثدار ربزدگدی از

ملنوی ،تهداجم فرهنگدی و سدایر لدوزههدای

فرای فرهنگی جامله تتو دانشگاه ها ،ایجاد

فرهنگددددی مربوطدددده از جملدددده ووددددایت

مدارق و مراکدز فرهنگدی و هندری براسداق

سیاس گذاری این دورا متسدو مدی ددود.
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همچنین تلیین ضوابط تأسیا مراکز علمدی

مجلدددا ددددورای اسدددالمی ،نماینددددگان

و آموزدی و نیدز ضدوابط گدزینش مددیران و

دانشگاههای یر دولتدی بده وید ه نماینددگان

استادان و دانشدجویان از جملده وودایت ایدن

دانشگاه آزاد اسالمی ،اساتید برجسته کشور و

دددورا مددیبادددد .بررسددی و تتلیدد دددرایط

کاردناسان به این موضوع مهم بظردازد .تبیین

فرهنگددی ایددران و جهددان ،بررسددی الگددوهددای

تأثیر همکاری های بین المللی در ارتقای سرح

توسله و پیامدهای فرهنگی آن ،بررسی وضدع

علمددی کشددور ،سیاسدد گددذاری عمددومی

فرهنددگ و آمددوزش کشددور و نیددز نظددارت بددر

همکاری های بین المللی در آمدوزش عدالی در

اجرای مووبات دورا از جمله ووایت نظدارتی

کشور ،نهادسازی یا تقوی نهادهای مرتبط در

دورای عالی انقال فرهنگی میبادد.

صووف همکاری های علمدی بدین المللدی در

همانطور که اداره دد ،ددورای انقدال
فرهنگی دارای جایگاه بسدیار تلیدینکنندده و

همکاریهای علمدی بدینالمللدی مدیتواندد از

نقش بسیار تأثیرگذار در کارکردهدا ،رونددها و

مهمترین موضدوعات در دسدتور کدار ددورای

اهدا آموزش عالی کشور اس  .از این رو بده

انقدددال فرهنگدددی در صودددوف ارتقدددای

هر اندازه دورای انقال فرهنگدی در موضدوع

همکاری های علمدی بدین المللدی در آمدوزش

ارتقای همکاریهدای بدینالمللدی در آمدوزش

عالی بادد.

عالی نقشآفریندی و برنامده ریدزی کندد ،ایدن

 .1-1راهکوار میوانبورد رویکورد
بینالمللی در آموزش عالی

موضددوع بدده دددک بهتددرو دتیددقتددری در
فرآیندددهددای آمددوزش عددالی سدداری و جدداری
صواهد دد.
ددددورای عدددالی انقدددال فرهنگدددی در
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آمدددوزش عدددالی و الگوسدددازی در صودددوف

راهکار های میانبرد مجموعه راهکارهایی
اس که در سرح میانی نظدام آمدوزش عدالی
کشور ،در دانشگاههای دولتدی و دانشدگاه آزاد

چددددارچو نقددددش صددددود و در راسددددتای

اسالمی باید اتداا بیدتد یا اجرایدی گدردد تدا

سیاس گذاری در جه ارتقای همکاریهدای

ارتقای همکداری هدای علمدی بدین المللدی در

بینالمللی در آموزش عالی میتواندد کدارگروه

آموزش عالی و دانشگاه آزاد به سرانجام رسد.

وی های تشکی دهد تا با لرور افراد منتخدب

راهکددارهددای میددانبددرد بددرای ارتقددا

این دورا و دیگر افراد مربوط از وزارت علوم و

همکاری های علمدی بدین المللدی در آمدوزش

تتقیقات و فناوری ،کمیسیون آمدوزش عدالی

عالی در واتع در چارچو رویکرد بین المللدی

مرر می گردد .رویکرد بدین المللدی در واتدع

اهمی همکداریهدای علمدی بدینالمللدی در

رو اتدامات در نظام آمدوزش عدالی کشدور و

کشور بادد که میوه دیرین آن ردد و توسله

دانشگاه آزاد اسالمی اسد تدا بده موضدوعات

دانش در کشور میبادد.
«هد ارتقای همکاری های علمی بینالمللدی

در زیر راهکارهای میانبدرد بدرای ایجداد

در دانشگاه آزاد و آمدوزش عدالی دولتدی» بدا

رویکرد بین المللی در آموزش عالی کشدور ،در

اجماع مورد پذیرش ترار میگیرد و چدارچو

دانشگاههدای دولتدی و دانشدگاه آزاد اسدالمی

فلالی د هددای بددینالمللددی در آمددوزش عددالی

برای تتقدق هدد ارتقدای همکداری علمدی

مشددخص و ملددین مددیگددردد .در ایددن لالد

بین المللی در نظام آموزش عالی کشدور ارائده

فرآیند ارتقای همکاری های علمی بین المللدی
نه ی

میگردد.

الف) نهادینوهسوازی همکواری هوای

زیور ،بلکه به زر تبدی میگردد.
بنددابراین اگددر دانشددگاه آزاد اسددالمی و

آموزش عالی دولتی می صواهند همکاری هدای

بینالمللی.
به نظر میرسد اولین و مهمترین راهکدار
میانبرد با رویکرد بین المللی در نظام آموزش
عددالی بددرای ارتقددای همکدداریهددای علمددی
بینالمللی در دانشگاههدای دولتدی و دانشدگاه
آزاد اسددالمی ،نهادینددهس دازی همکدداریهددای

علمی بین المللی در این دو نهاد آموزش عالی
کشور به دک واتلی به لرکد درآیدد ،بایدد
آن را نهادینه کنندد و فرآیندد نهادیندهسدازی
باید مبتنی بر آصرین دستاوردها و یافته هدای
دانشگاهی در این صووف بادد.

بین المللی بادد .نهادینهسازی همکداری هدای

ب) قاعده مندسوازی همکواری هوای

علمددی بددینالمللددی در آمددوزش عددالی کشددور

بینالمللی

موجب مدی گدردد کده همکداری هدای علمدی

دومین راهکار میانبرد در نظدام آمدوزش

بینالمللی فرای تغییرات مددیریتی نگداههدای

عالی آزاد کشور بدرای ارتقدای همکداریهدای

فردی ،رفتار های اجرایی سلیقهای در دانشگاه

علمدددی بدددینالمللدددی ،تاعددددهمندسدددازی

آزاد و آمددوزش عددالی کشددور سدداری و جدداری

همکاریهای علمی بینالمللی در دانشگاه آزاد

گددردد .نهادینددهسددازی همکدداریهددای علمددی

اسدددالمی و آمدددوزش عدددالی دولتدددی اسدد .

از

تاعدهمندسازی همکاری های علمی بینالمللی

بینالمللی میتواند نتیجهی دریاف و در
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اجرایدی و سیاسد گدذاریهدای کدالن نددا و
جه گیری اجرایی بدهد.

بنابراین نهادینهسازی فرآیندی اس کده
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به ملنای تلیین و تودویب و اجرایدی کدردن

پ) ساختارسازی برای همکاری هوای

توانین و آیین نامه های الزم در ایدن صودوف

علمی بینالمللی

همکاری علمی بین المللی

سومین راهکار برای ارتقای همکاری های

اس  .در این لال

مبتنی بدر چدارچو هدای مشدخص و ملدین،

علمی بینالمللی در نظام آموزش عالی کشور

پشتوانه لقوتی و راهکارهای اجرایدی مبتندی

در دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی،

بر تجربیدات داصلدی و صدارجی صواهدد بدود.

ساصتارسددازی بددرای همکدداریهددای علمددی

بنابراین بدرای ارتقدای همکداری هدای علمدی

بین المللی اس  .ساصتارسازی فرآیندی اسد

بینالمللی باید پا از نهادینهسازی به عندوان

که در آن مجموعه ساصتارهای کدالن و صدرد

مهددمتددرین و اولدددین راهکددار ،بدده دنبدددا

کنش کننده و اجرایی برای تتقیق این هدد

تاعدهمندسازی همکاری های علمی بینالمللی

ایجاد می گردند .برای ساصتارسازی در جهد

بود تا درایط الزم برای این مهم فراهم ددود.

ارتقای همکداری هدای علمدی بدین المللدی در

بندددابراین بدددرای آنکددده تاعددددهمندسدددازی

آمددوزش عددالی دولتددی کشددور و دانشدگاه آزاد

همکاریهای علمی بینالمللی در دانشگاه آزاد

اسالمی باید ساصتار های موجود و نقاط تدوت

اسددالمی و بخددش دولتددی آمددوزش عددالی بدده

و ضلت و چالشها و فرص های مرتبط با آنها

سرانجام رسد ،تواعد ،توانین و آییننامده بایدد

مورد ارزیابی علمی و اجرایی ترار گیرد .سظا

بددا لرددور کاردناسددان امددور بددینالمللددی،

در صورت نیاز به ساصتار های جدید با جایگاه

کاردناسان آموزش عالی کشدور ،اسدتداده ،از

و نقش هدای متلدالیتدر و کدارکردیتدر ،ایدن

مشاوره اساتید و کاردناسان کشور هایی مانند

ساصتارها باید ایجاد دود.

مالزی و ترکیده و اسدتداده از تجربیدات دیگدر

وضددلی موجددود همکدداریهددای علمددی

کشور های جهان آماده گردد و سدظا نهدایی

بینالمللی در دانشگاه های دولتی و آزاد بیانگر

که

کده سداصتار هدای موجدود

دود .این تاعده مندسازی مانند ریلی اس

این واتلی

اسد

همکاری های علمی بدین المللدی را بده سدوی

نتوانسته اند وویده مهم تلمیق همکاری هدای

هد  ،درس هدای میکند.

علمی بین المللی در دانشدگاه آزاد اسدالمی را
کارآمد کنند .بنابراین ساصتار های کوچ  ،اما
چاب
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با رویکرد بدین المللدی مبتندی بدر کدار

کاردناسان با ادرا

بین المللدی و مسدلط بده

مهارت های بین المللی باید ایجاد گردد تا ایدن

از الگددوهددای جهددانی همکدداریهددای علمددی

مهم را به سرانجام رسانند.

بین المللی پیروی کندد ،از نیدازهدای بدومی و

بین المللی در دانشگاه آزاد اسدالمی بده وید ه

استداده از تجربیات کشورهای همظایده مانندد

باید موون از روشهای ناکارآمد بوروکراتید

کره جنوبی ،ترکیه ،مدالزی و در نظدر گدرفتن

و ارتباطات درونساصتاری دک گیرد.

مددد هددا و دددیوههددای ارائددهدددده بددرای

بنابراین ساصتارسازی جدید برای ارتقای

هد گذاری همکاری های علمی و فرهنگی در

الدزام

سازمان هایی مانند یونسدکو و آیسسدکو دارای

همکاری هدای علمدی بدین المللدی ید
اجتنا ناپذیر و ی

راهکار برای تتقق هدد

ارزش و اعتبار میبادد.

باالس .

ث) تربیووت نیووروی انسووانی بوورای

ت) هدفمندسازی همکاری های علمی

همکاریهای علمی بینالمللی

بینالمللی

یکی از مهمترین مؤلدههای کارآمددی در

هددد ارتقددای همکدداریهددای علمددی

همکدداریهددای علمددی بددینالمللددی در نظددام

بینالمللی بدون هد گذاری و هدفمندسدازی

آموزش عالی کشور ،وجدود نیدروی انسدانی و

برنامههدا بده اهدد مرلدو نخواهدد رسدید.

کاردناسانی اس که دارای آگاهی و داندایی و

هدفمندسازی همکاری های علمی بین المللدی

مهددارت الزم بددرای ایدددای نقددش در چنددین

فرآیندددددی اسدددد کددددده در آن کلیددددده

جایگاهی هستند .بدون وجود چندین نیدروی

سیاس گذاریها ،اتدامات اجرایی و هزینههدا،

انسددانی بدده عنددوان کددارگزار کنشددگر ،تمددامی

ملرددو بدده هددد هددای مشددخص و ملینددی

سیاسد د گدددذاریهدددا ،برنامدددهریدددزیهدددا و

صواهددد بددود .ایددن اهدددا بایددد هددد هددای

ساصتارسازی ها در جه

ارتقای همکاری های

کاردناسی دده ،ملرو به نیاز های سازمانی

علمی بین المللدی در دانشدگاه آزاد اسدالمی و

دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاههای دولتی و با

آموزش عالی دولتی به نتیجه نخواهد رسید.

عمیددق دددرایط علمددی صددارا از کشددور

بنددابراین تربیدد نیددروی انسددانی مددؤثر

در

صورت گیدرد و در آن مرکزید بدا کارآمددی

کارآمد و با مهارت برای ارتقای همکاری هدای

آن بادددد.

الزام اجتنا ناپدذیر و از

اهدددا و ندده صددورت سددمبلی

هد های مدروض و موو باید همزمان کده

علمی بین المللی ی

پایههای یرتاب تردید این هد اس .
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«ساصتارسددددازی» همکدددداری علمددددی

امکانات داصلی نیز متأثر گردد .در این راسدتا
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در صووف کاردناسان و همکاران مرکز

صر نظر از سیاس گدذاریهدا و برنامدههدای

همکاری های بین المللی در داص کشدور چده

اجرایی نیازمند تخویص منابع مالی و تدأمین

در سرح دانشگاه آزاد اسالمی و چده آمدوزش

مالی اس  .در واتع اگر به اندازه اهمید ایدن

ایدن نیروهدا نبایدد

موضوع ،در آن تخویص مندابع مدالی صدورت

بدون تخوص و مهارت های مدورد نیداز بدرای

نگیرد ،انجام واتلی سیاس گذاریها و برنامده

فلالی در سرح بینالمللی در بخشها به کار

صورت نخواهد گرف و ارتقای همکداریهدای

گمددارده دددوند .کددادری کدده در بخددشهددای

علمی بین المللدی در لدد ید

تلدار بداتی

همکدداریهددای علمددی بددینالمللددی و امددور

صواهد ماند .تخویص مندابع مدالی مدیتواندد

بینالمل فلالید مدیکنندد ،نبایدد براسداق

نیازهدای انجدام هدد مهمدی مانندد ارتقدای

روابط فامیلی و روابط نهادی وارد ایدن لدوزه

همکاری های علمی بین المللی را در صودوف

گردند.

برنامهها ،تجهیزات ،جدذ نیدروی کارددناق

عالی دولتی می توان گد

برای تتقق هد همکداری هدای علمدی

صبره بینالمللی و سددرها را عملیداتی کندد و

بینالمللی باید بدا برنامدهریدزی میدانمددت و

کلیه موضوعات در این صووف در لوزههدای

بلندمدت به تربی و آمدوزش نیدروی انسدانی

پ وهشی و آموزدی را پودش دهد.

مورد نیاز در این صووف پرداصد تدا نیازهدا

در واتع تا زمانی که بخش هدای آمدوزش

بدده نیددروی انسددانی دارای دانددش ،بیددنش

بددینالملدد متددولی همکدداریهددای علمددی

بینالمللی و با مهدارت مرتددع گدردد .فرآیندد

بددینالمللددی از بودجدده الزم و منددابع مکدددی

انتخا و آموزش نیروی انسانی فلا در ایدن

برصددوردار نبادددند ،برنامددههددای کوتدداهمدددت،

بخشها بایدد دارای تواعدد مشدخص و ملدین

میانمددت و بلندمددت مودو دانشدگاه آزاد

باددد و بدا توجده بده نیدازهدای دانشدگاه آزاد

اسالمی و یا آموزش عالی بخش دولتدی اجدرا

اسالمی و بخش دولتی طرالی و اجرا گردد.

نخواهددد گردیددد .بنددابراین سیاس د گددذاران و

ج) تخصیص منابع مالی کوافی بورای

تومیمگیران دانشگاههدای دولتدی و دانشدگاه

همکاریهای علمی بینالمللی

آزاد اسالمی درصووف تأمین نیازهدای مدالی

هد مهم ارتقای همکداری هدای علمدی
بدددینالمللدددی در نظدددام آمدددوزش عدددالی در
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دانشگاههدای دولتدی و دانشدگاه آزاد اسدالمی

برای ارتقای همکاری های علمدی بدینالمللدی
بایددد بددا هودددمندی بیشددتر عمد کنددد و بددا
تخوددیص منددابع مددالی الزم ایددن موضددوع

پراهمی

را به پیش برند .همکاری های علمی

نظددام آمددوزش عددالی کشددور ،مشددارک در

هد مرلو نیازمند

دددبکههددای رسددمی همکدداریهددای علمددی

بینالمللی به عنوان ی

برنامهها یر ممکن صواهد دد.

فلددا هسددتند .او دددبکههددایی کدده توسددط

چ) فراهم ساختن امکانات تجهیزاتوی

سازمان بینالمللی اداره میدوند .بدرای مثدا

برای همکاریهای علمی بینالمللی

دبکههای توسط سازمانهایی مانند یونسدکو

امکانات تجهیزاتی اگرچه در داص کشور
موجدود مددیبادددد ،امدا دارای اسددتانداردهددای
بدددینالمللدددی نیسددد  .اسدددتداده کامددد از
توانمنددددیهدددای اطالعددداتی و ارتباطددداتی و
روشهددای علمددی بددینالمللددی دارای ارزش
لیاتی اس  .ارائه صروط پرسدرع اینترند ،
اسددتداده از آصددرین تجهیددزات رایددانهددای،
اسددتداده از دددیوههددای جدیددد ماننددد تلدده
کندددرانا ،تجهیددزات ایجدداد باند

اطالعدداتی

مشتر  ،تجهیزات و ندرم افدزار هدای ایجداد و
اسددتداده از کتابخانددههددای مشددتر  ،ایجدداد
کتابخانه های مشدتر

الکترونیکدی از جملده

تجهیزات سدخ افدزاری و ندرم افدزاری بدرای

9

و آیسسکو مدیری

و هدای

9

دوند که بسیار

فراگیر هستند .در صووف سدازمان یونسدکو
می توان به طیت گسدترد هدای از ددبکههدا و
همکدداری از همکدداری کمیسددیونهددای ملددی
یونسکو در کشورها تدا جدایزه هدا ،بدورق هدا،
برنامه های مشارک

مدارق مرتبط با یونسکو

و همکاری های متنوع در موضوعات گونداگون
اداره کرد.
سازمان آیسسکو نیز ددبکههدای مهمدی
مانند فدراسیون دانشگاه های جهدان اسدالم،8
مؤسسه اسدالمی اصدالا علمدی و فنداوری 5و
مرکز ارتقای پ وهش علمی ،آیسسکو 2را اداره
میکند که همکاری با این سازمان میتواند به

ارتقای همکداری هدای علمدی بدین المللدی در

2. United Nations Educational Scientific and Cul-

دانشگاه آزاد اسالمی و آمدوزش عدالی بخدش

tural Organization, UNESCO

دولتی اس .

ح) مشوووارکت در شوووبکههوووای
همکاریهای علمی بینالمللی
یکی از مهمترین راهکدارهدای میدانبدرد
برای ارتقای همکاری های علمی بینالمللی در
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امکاندداتی اس د کدده بدددون وجددود آن تتقددق

بینالمللی اس  .ایدن ددبکههدا بده دو ددک

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 Technology
6. ISESCO Center for Promotion of Scientific
Research.
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ارتقای همکاری های علمی بینالمللدی کمد

و براساق منافع مشدتر  ،از فرصد

دایانی کند.

مدالی صدارجی بددرای همکداریهدای علمددی و

دانشددگاه آزاد اسددالمی و بخددش دولتددی
آموزش عالی باید با برنامهریزی و آیندهنگدری
و استداده از نیدروی کارددناق صبدره از ایدن

بینالمللی استداده و آن را اجرایی کند.

 .9-1راهکارهای خرد
راهکدددارهدددای صدددرد بدددرای ارتقدددای

فرص هدای همکداری بدا ددبکه هدای علمدی

همکاری های علمی بین المللی مجموعدهای از

بین المللی چه در سازمان هدای بدینالمللدی و

اتدامات اجرایدی صدرد دانشدگاهی اسد

کده

چه در دانشگاهها و مراکدز پ وهشدی اسدتداده

توسط هر دانشگاه اعم از والد های دانشگاهی

کنند تا هد مهم ارتقای همکاری های علمی

دانشگاه آزاد اسالمی و یا دانشگاه های دولتدی

بینالمللی تتقق یابد.

می تواندد صدورت پدذیرد تدا همکداری علمدی

خ) جووذب منووابع مووالی خووارجی در

بین المللی در سرح دانشگاه ها اجرایی گدردد.

همکاری های علموی و بوین المللوی و

بدیهی اس

این مجموعه اتدامات صرد دارای

تحقیقاتی مشترک

تأثیر کدالن و وسدیلی بدر همکداری علمدی و

نهمین و آصرین راهکار میدان بدرد بدرای
ارتقای همکاری علمی بین المللی در دانشدگاه
آزاد اسالمی و بخدش دولتدی آمدوزش عدالی،
جذ منابع صارجی بدرای همکداری علمدی و
بینالمللی تتقیقاتی مشتر

میبادد.

بینالمللی در دانشدگاه آزاد اسدالمی و بخدش
دولتی آموزش عالی میبادند.
از جمله ایدن راهکدارهدای صدرد عبدارت
اس از:
الت) انلقاد موافق نامه های همکداری بدا

جذ مندابع صدارجی بدرای پدرو ههدای

دانشددگاههددای جهددان .انلقدداد موافقدد نامدده

علمی و تتقیقداتی موجدب نهادینده

همکاری میان والددهدای دانشدگاه هدای آزاد

ددن و تلمیق همکاری علمدی و بدینالمللدی

اسالمی و دانشگاه های دولتی ی

اتدام بسیار

می گردد و استانداردهای همکاری های علمدی

مسدددلم بدددرای نهادینددده کدددردن و ارتقدددای

و بینالمللی در کشدور را افدزایش داده و ایدن

همکددداریهدددای علمدددی بدددینالمللدددی در

ارتباطات را گستردهتر میکند.

دانشگاههاس .

مشتر
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تدأمین

بنابراین دانشدگاه آزاد اسدالمی و بخدش

انلقاد موافق نامده هدای همکداری میدان

دولتی آموزش عالی می توانند با برنامه ریزیها

والدهای دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاههدای

موجب میدود همکاری های بین المللی عالوه

اسالمی و دانشگاه های دولتی باید برنامه ریزی

بر نهادینه ددن ،تاعدهمندد و دائمدی گدردد و

دتیقی برای انلقاد موافق نامههدای همکداری

تغییرات مدیریتی صللدی در آن ایجداد نکندد.

علمی با مراکز پ وهشی جهان دادته بادند.

بدیهی اس انلقاد موافق نامههدای همکداری

انلقاد موافقد نامده هدای همکداری هدای

میان دانشگاهی با دانشگاه های صارا از کشور

علمددی بددا مراکددز پ وهشددی جهددان موجددب

براسدداق منددافع علمددی مشددتر  ،عالئددق و

می گردد تا ضمن دسترسی و بهدره بدرداری از

و امکاندات و

آصرین دستاوردهای علمدی جهدان ،همکداری

تابلی های طرفین صورت میپذیرد .بندابراین

علمی بین المللدی در دانشدگاه آزاد اسدالمی و

انلقدداد تددرارداد بایددد از جنبدده نمایشددی و

دانشگاههای دولتی ارتقدا یافتده و ایدن روابدط

چشمانداز فلالی هدای مشدتر

سمبلی

صارا دده و بر جنبههای کداربردی

و علمی آن تکیه دود.

علمی و بینالمللی نهادینه گردد.
انلقاد ترارداد همکاری علمدی پ وهشدی

انلقاد موافق نامه های همکاری علمی بدا

بددا مراکددز پ وهشددی جهددان نددهتنهددا موجددب

دانشگاه های جهان ،ارتباط تنگاتنگ ،پیوسدته

نهادینهددن همکاریهای علمدی بدینالمللدی

و آیندهنگری را با دانشگاه هدای جهدان ایجداد

در دانشگاه آزاد دانشگاههای دولتی میگدردد،

می کند که مزایای علمی آن به صورت فدوری

بلکه موجب مدی ددود اسداتید و پ وهشدگران

بددده والددددهدددای دانشدددگاه آزاد اسدددالمی و

دانشگاه آزاد اسدالمی و دانشدگاههدای دولتدی

دانشگاههای دولتی منتق میگردد.

بتوانند با لرور و فلالی

در مراکز پ وهشدی

) انلقدداد موافق د نامددههددای همکدداری

ملتبر جهان ضمن استداده از آصرین امکانات

علمی با مراکز پ وهشی جهان .مراکز پ وهشی

و دستاوردها ،به توانایی های علمدی پ وهشدی

دارای اهمید وید ه در عرصددههددای علمددی و

صود بیدزایند.

پ وهشی جهان میبادند .مراکز پ وهشدی بده

پیامددد منرقددی ایددن فرآینددد افددزایش

عنوان کام کننده فلالی های علمی در کندار

توانمندددیهددای بالدلدد و بددالقوه علمددی و

دانشگاهها مرزهدای داندش را درمدینوردندد و

بین المللی و پ وهشی کداربردی دانشدگاه آزاد

روزی نیسدد د کدددده علددددوم و فندددداوری از

اسالمی و دانشگاههای دولتی اس .

دستاوردهای این مراکز بینویب بمانند.
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پ) تباد اساتید .همکداری هدای علمدی

همکاری های علمدی و «تبداد اسداتید» ایدن

بین المللی در سرح دانشگاهی بددون تسدری

موضوع را در دستور کار ترار دهند .زمانی کده

آن به اسداتید کده «مهدمتدرین رکدن علمدی

اساتید که موتور مترکه فلالید هدای علمدی

دانشگاه هستند ،امکانپدذیر نیسد  .بندابراین

دانشگاهی هستند ،وارد فرایند همکداری هدای

زمانی کده برنامدههدای همکداریهدای علمدی

علمی بینالمللی گردند ،میتوان انتظار داد

بین المللدی در والددهدای دانشدگاه هدای آزاد

که این هد تتقق یابد.

اسالمی و دانشگاه های دولتی« ،اساتید» را نیز

ت) تبدداد دانشددجویان .یکددی دیگددر از

دربرمددیگیددرد ،مددیتددوان امیدددوار بددود کدده

مهمترین راهکارهای صرد ،یا اتدامات اجرایدی

همکاری های علمی بینالمللی توانسدته اسد

دانشگاهی برای ارتقای همکداری هدای علمدی

به اهدا و کاروی ه صود دس یابد.

بین المللی در نظام آموزش عالی کشور ،تباد

«تباد اساتید» میان دانشگاه های جهان

دانشددجویان اس د  .اگددر هددد نهددایی کلیدده

یکی از تدیمی ترین روش های تبادالت علمدی

فلالی های علمی دانشگاهی را ارتقای سدرح

اسدد کدده متأسدددانه در کشددور مددا جایگدداه

علمددی دانشددجویان در نظددر بگیددریم ،تبدداد

دایستهای نددارد« .تبداد اسداتید» براسداق

دانشجویان در این چارچو ملنا مییابد.

موافق نامه میان دانشگاهها صورت میگیرد و

همکدداریهددای علمددی بددینالمللددی در

براساق برنامه و چدارچو مشدخص ،اسداتید

چارچو تباد دانشجویان موجدب مدیددود

دانشددگاههددا بددرای زمددان مشددخص مبادلدده

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و دانشجویان

میدوند.

دانشگاه های دولتی ضمن آدنایی با فراهدای

مبادله اساتید موجب میدود کده سدرح

دانشدددگاههدددای یدددر دولتدددی ،از آصدددرین

دستاوردهای علمی ،ددیوه هدای تددریا ،بده

استاندارد هدای علمدی در آمدوزش و پد وهش

دانشگاه دیگر منتق ددود و همکداری علمدی

بتوانددد در فرآیندددد همکدداریهدددای علمدددی

بینالمللی دانشگاهی ارتقا یابد.

بینالمللی نیز بهرهمند گردند.

بنددابراین اگددر والدددهددای دانشددگاه آزاد
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تبدداد دانشددجویان در فرآینددد ارتقددای

اسالمی و دانشدگاه هدای دولتدی مدیصواهندد

همکاری های علمی بدینالمللدی در چدارچو

همکاریهای علمی بینالمللی نهادینه ددود و

استرات ی پایین -باال رخ میدهد کده بدر ایدن

ارتقا یابد ،بایدد بدا امردای موافقد نامدههدای

هدد  ،سیاسد هدا و

اساق برای تتقق ید

برنامددهریددزیهددا از پددایینتددرین سددرو آ دداز

با مراکز پ وهشی جهان راهکار دیگدر افدزایش

میگردد.

همکاری های علمدی بدین المللدی در آمدوزش
راهکدار اجرایدی

و هدد

دوزبانه مشتر

می تواند ی

نیازمند نیداز مشدتر  ،راه مشدتر

صرد و در عین لا تأثیرگدذار بدرای ارتقدای

مشتر

همکاری های علمی بین المللی بادد .نشدریات

کندرانا تتقیقاتی مشدتر

دوزبانه مشتر

ملموالً زمانی انتشار مدییابدد

می باددد .بندابراین زمدانی کده ید
میدان دانشدگاه

آزاد اسالمی و یا دانشگاه های دولتدی بدا ید

که همکاری های علمی بدین المللدی میدان دو

دانشددگاههددای صددارجی یددا مراکددز پ وهشددی

دانشگاهی یا پ وهشی نهادینه دده

صارجی برگزار گردد ،مرمئناً میتدوان انتظدار

موجودی

بادددد و اسددتانداردهددای همکدداری مشددتر
براساق منافع مشتر

دک گرفته بادد.

ارتقددای همکدداریهددای علمددی بددینالمللددی را
داد  .بنابراین در چارچو راهکار های صدرد

بنددابراین اگددر والدددهددای دانشددگاه آزاد

توجدده ویدد ه بدده برگددزاری کندددراناهددای

اسددالمی و دانشددگاههددای دولتددی بتواننددد بددا

تتقیقاتی مشتر

جایگداه

دانشگاه های صارجی که دارای عالئق و مندافع

وی های باددد و در ایدن راسدتا ،فلالید هدای

بادند ،وارد همکاری دوجانبه گردند،

مراللداتی و اجرایددی بدا اسددتداده از تجربیددات

یکی از مهمتدرین اتددامات مشدتر  ،انتشدار

پیشین در داص و تجربیات بینالمللی صورت

نشریات دوزبانه بزبان فارسدی و زبدان کشدور

میگیرد.

مشتر

دانشگاه صارجی و یا زبان انگلیسی) اس .

باید دارای اولوی

چ) تباد اطالعات علمی و تأسیا بان

در راستای هد ارتقدای همکداری هدای

اطالعاتی مشتر  .از دیگر راهکدارهدای صدرد

علمی بین المللی باید به انتشار نشریات علمی

ارتقای همکداری هدای علمدی بدین المللدی در

اهتمدام

دانشگاه آزاد اسدالمی و دانشدگاههدای دولتدی

ورزید و برای تتقق آن از کلیه منابع مدادی و

می توان به مدورد «تبداد اطالعدات عملدی و

بین المللی دو زبانه به صورت مشتر
انسانی بهره جس .

تأسیا بان

اطالعات مشتر » ادداره کدرد.

ا) برگددزاری کندددراناهددای تتقیقدداتی

زمانی که نهاد های علمدی و پ وهشدی لاضدر

مشتر  .برگزاری کنددرانا هدای تتقیقداتی

می دوند دستاوردهای علمی و پ وهشی صدود

با دانشگاه های ملتبر دنیا و همچنین

را که در تالب «اطالعدات» ارائده گردیدده ،بدا

مشتر
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ث) نشریات دوزبانده مشدتر  .نشدریات

عددالی اس د  .کندددرانا تتقیقدداتی مشددتر
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دیگددر مراکددز دانشددگاهی و پ وهشددی مبادل ده
کنند ،می توان ایدن وضدلی

را سدرآ از ید

زمانی که کتب مشتر

دانشگاهی و یا پ وهشی منتشر میدود ،نشان

همکاری پایدار علمی و ارتقای همکداریهدای

از تلمیق روابط دو نهاد علمی اس  .بندابراین

علمی بینالمللی دانس .

دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاههای دولتدی در

همچنین پا از تباد اطالعات ،تأسیا

صددورتی کدده مددیصواهنددد همکدداری علمددی

باند هددای اطالعدداتی نیددز تدددم بلدددی بددرای

بددینالمللددی صددود را بددا مرکددز دانشددگاهی و

نهادینه کردن و دائمی کدردن همکداری هدای

پ وهشی ارتقا دهند و آن را تلمیق و متدداوم

علمی بین المللی اس  .بنابراین بدرای ارتقدای

در

کنند ،باید درصووف انتشار کتب مشتر

همکدداریهددای علمددی بددینالمللددی میددان

چارچو اهدا مشتر

دانشددگاههددای آزاد اسددالمی و دانشددگاههددای

زمانی که کتابی به صورت مشتر

دولتددی بددا دانشددگاههددا و مراکددز مراللدداتی-

و صارا توسط دانشدگاههدا منتشدر مدیددود،

پ وهشی دنیا باید به موضوع تبادالت علمدی و

بیانگر ارتباط تنگاتنگ و هدفمند دانشگاهی و

تأسیا بان

اطالعاتی مشتر

توجه وی های

اجرایددی انجددام داد .انجددام تبددادالت علمددی و
تأسیا بان

اطالعاتی مشتر

با دانشگاههدا

و مراکز ملتبر پ وهشی جهان را میتوان ید

برنامدهریدزی کنندد.
در داصد

پ وهشی اس .

داد د و بددرای آن برنامددههددای مراللدداتی و

خ) انجام پرو ههای مشدتر
انجام پدرو ههدای مشدتر
می توان ی

تتقیقداتی.

تتقیقداتی را نیدز

راهکدار مرلدو در سدرح صدرد

برای ارتقای همکاری های علمدی بدینالمللدی

تدم بسیار بزرگ و راهکاری مهم برای ارتقای

دانس  .انجام پرو ه تتقیقاتی مشتر

همکاریهای علمی بینالمللی دانس .

دانشگاه آزاد اسالمی و یا دانشگاه های دولتدی

) انتشار کتب مشدتر  .یکدی دیگدر از
راهکارهای صرد بدرای ارتقدای همکداریهدای

ی

میدان

راهکدار اجرایدی و تلیدینکنندده در ایدن

صووف اس .

علمی بین المللی در نظام آمورش عالی کشور،

بنددابراین در چددارچو برنامددههددای آتددی

اس د  .انتشددار کتددب

دانشگاه آزاد اسالمی و یا دانشگاه های دولتدی

که ملموالً به صورت دوزبانه صدورت

برای ارتقای همکاری های علمدی بدینالمللدی

انتشددار کتددب مشددتر
مشتر

میگیرد ،نشانگر اهدا و انگیزههای مشدتر
نهادهای علمی اس .
981

توسط دو مرکدز

باید توجه وید ه و برنامدهریدزی دتیقدی بدرای

انجام پرو ه های مشدتر

تتقیقداتی صدورت

پذیرد.

 .2نگدداههددای سددلیقهای بدده موضددوع
همکاریهای بینالمللی،
 .81گزینش متولیدان ناآددنا بده مقولده

توسله همکاری های علمی بین المللی در
نظام آموزش عالی کشور ،در آمدوزش عدالی و

همکاریهای بینالمللی و عددم در

الزامدات

همکاریهای بینالمللی.
در دانشگاه آزاد اسالمی مشدکالت کدالن

دانشددگاه آزاد اسددالمی بددا مشددکالت و موانددع
مهمی روبهرو اس  .این مشکالت را مدیتدوان

یاددده با مشکالت وی ه این دانشگاه نیز گدره

در موارد زیر ارائه نمود:

صددورده اسدد  .در نتیجدده ،همکدداریهددای

 .8نبددود مرجددع منسددجم تلیددینکننددده
الوی های همکاریهای بینالمللی،
 .9نبددود چددارچو تشددکیالتی ،نیددروی
انسانی و امکانات متناسب با ووایت متوله،
 .9نبود ترتیبات مراللاتی نهادیندهددده
برای پشتیبانی علمی ،کاردناسی،

بین المللی در دانشگاه آزاد اسدالمی بده هدی
دک در تناسب با جایگاه و اهمید دانشدگاه
آزاد اسددالمی و توسددله کمددی و کیدددی ایددن
دانشگاه نیسد  .از جملده مشدکالت دانشدگاه
آزاد اسدددالمی در صودددوف همکددداریهدددای
بینالمللی را میتوان موارد زیر دانس :
 .8فقدان رابره دتیق و تلریتدده میان

 .8عددددم کداید د پشدددتیبانی مدددالی و
لجستیکی برای انجام ووایت متوله،
 .5عدم ایجاد ولددت رویده در اتددامات
همکاری های علمی بدین المللدی دانشدگاه هدا،
مراکز آمدوزش عدالی و مؤسسدات تتقیقداتی،
فناوری،
 .2توجیددده نبدددودن کاردناسدددان امدددور
بینالمللی دانشگاهها،
 .2فقدان اتوماسیون ،مسای نرمافزاری و
امکانات سخ افزاری مورد نیاز،
 .1وجود نگاههدای متدأثر از سیاسد بده
همکاریهای بینالمللی،
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فرجام

ملاون

پ وهشی ببهعنوان متولی فلالی های

علمددی و پ وهشددی دانشددگاه) و ملاوند امددور
بدینالملد دانشددگاه آزاد اسددالمی ببدهعنددوان
متولی فلالی های بینالمللی دانشگاه)؛
 .9فقدان رابره دتیق و تلریتدده میان
ملاون امور بینالمل دانشگاه آزاد اسدالمی و
والدهای دانشگاه آزاد اسالمی؛
 .9همسان نبودن والدهای دانشگاه آزاد
اسالمی از نظر سدرح کمدی و کیددی و عددم
انتظددار ورود مشددابه و هددمسددرح والدددهای
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دانشگاه آزاد اسالمی بده فلالید هدای علمدی

موضدددوع دناسدددایی راهکدددارهدددای ارتقدددای

بینالمللی بهصورت یکسان و یکنواص ؛

همکدداریهددای بددینالمللددی در دانشددگاه آزاد

 .8موانددع و مشددکالت مددالی والدددهای
دانشگاه آزاد به دلی اتکا به دهریه دانشجو و

افزایش اسدتانداردهدای آموزددی در دانشدگاه

عدم امکان مدالی ورود والددهای دانشدگاه در

آزاد و رسیدن به هد دانشدگاه آزاد اسدالمی

عرصههای بینالمللی؛

در دهدده چهددارم یلنددی رتابدد در سددرح

 .5مشدددکالت سیاسدددی دانشدددگاه آزاد
اسالمی و دولد

بینالمللی اس .
بددرای تتقددق ارتقددای همکدداریهددای

کده ا لدب امکدان همکداری

وزارت امور صارجه با ایدن دانشدگاه را سدخ

بین المللی در دانشگاه آزاد اسدالمی بایدد سده

میساص ؛

سرح راهکار به کار بسته دود .اولین سرح از

 .2مشکالت سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی

راهکارها ،راهکار های کالن یا جه گیری های

وزارت علوم

سیاس گذارانه اسد  .ایدن سدرح مدرتبط بدا

بدددا دانشدددگاه آزاد اسدددالمی را امکدددانپدددذیر

سیاس گذاریهای کالن نهادهای تومیمساز،

نمیساصته اس ؛

تومیمگیر و هدای کننده کشور اس  .سدرح

و دول که همکاری سیستماتی

 .2مشکالت چندسا اصیدر در صودوف

دوم از راهکارها ،راهکار های میانبرد یا ایجداد

مدیری کالن دانشگاه آزاد اسالمی که موجب

رویکرد بین المللی در آموزش عدالی اسد  .در

دددده بددود برنامددههددای دانشددگاه در لددوزه

این سدرح ،بده اتددامات نهداد آمدوزش عدالی

بین المللی به صورت یر مستقیم دچار رکدود

دولتددی و آزاد بددرای ارتقددای همکدداریهددای

دود؛

بین المللی پرداصته می ددود .در سدرح سدوم
 .1بی تدوجهی دانشدگاه آزاد اسدالمی در

راهکارها یا سرح صدرد ،بده اتددامات اجرایدی

نیرو هدای متخودص در امدور

دانشددگاهی در دانشددگاههددای دولتددی و آزاد

صووف تربی

بینالمللی و همکاریهای علمی.
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اسالمی ی

الزام علمی و ی

نیاز عملی برای

پرداصته میدود .با انجام راهکارهدایی کده در

نتیجدددهی ایدددن روندددد ،عددددم توسدددله

این سه سرح ارائه دد ،آموزش عالی ایران در

همکدداریهددای بددینالمللددی در دانشددگاه آزاد

دو بخش دولتی و آزاد صواهد توانسد سدرح

اسددالمی همسددان بددا توسددله کم دی و کیدددی

همکاری های علمی بین المللدی صدود را ارتقدا

دانشددگاه آزاد اسددالمی اس د  .در ایددن راسددتا

دهد.

نکتدده بسددیار مهددم در جهدد ارتقددای

 .9آراسته ،لمیدرضا ،مهدی سبتانین اد و رضا همایی

همکدداریهددای بددینالمللددی در دانشددگاه آزاد

ب« ،)8912وضلی دانشدگاههدای ددهر تهدران در

اسالمی ایدن اسد

کده تمدامی راهکدار هدای

فصلنامه پهوهو و برنامهریوزی در آمووزش
عالی ،دوره  ،88ش .8

اراده» بددرای همکدداریهددای بددینالمللددی در

 .9استادزاده ،زهدرا ببهدار  ،)8918روابدط علمدی بدین

دانشگاه آزاد اسالمی اس  .و وجدود اراده نیدز

دانشددگاههددای داصد و صددارا کشددور ،رهیافووت،

منوط به الساق نیاز مبتنی بر مرالله علمی

دماره .95

در ایدددن صودددوف مدددیباددددد .بندددابراین
سیاس گذاران و تومیمگیران کالن دانشدگاه

 .8درتی عبدالللی ب ،)8919همکواریهوای علموی
بین المللی ،وظایف ،عملکرد ،مسائل پیو رو،
چشوومانووداز و برنامووه پیشوونهادی ،دفتددر

آزاد باید با مراللهی عمیدق و دتیدق اهمید

همکاری های بین المللی وزارت علدوم ،تتقیقدات و

همکاری هدای بدین المللدی در ارتقدای کیددی

فناوری.

دانشدددگاه آزاد اسدددالمی و ارتقدددای جایگددداه

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

بددینالمللددی ایددن دانشددگاه در ایددن صوددوف

بزمسددتان « ،)8911بررسددی موانددع بددینالمللددی

الساق نیاز کنند .این الساق نیاز پیشنیداز
دددک گیددری اراده نددزد سیاسدد گددذاران و
توددمیمسددازان دانشددگاه آزاد اسددالمی بددرای

برنامههای درسی دانشگاههدا و مؤسسدات آمدوزش
عالی از دیدگاه اعرای هیئ

علمی بمورد دانشگاه

ددددهید بهشدددتی)» ،فصووولنامه پوووهوهو و
برنامهریزی در آموزش عالی ،دوره  ،85ش .8

ارتقای همکاری های بدین المللدی در دانشدگاه

 .2گی د برتددون و میش د المبددرت ب ،)8912جهووانی

آزاد اسدددالمی اسددد  .در چندددین لدددالتی

شدن و دانشگاه ها ،سوههر نوو و کنشوگران

راهکارهای ادارهدده در این پ وهش می تواند

نوین ،ترجمه لمید جاودانی ،تهدران :پ وهشدکده

به ارتقای سرح همکاریهدای بدینالمللدی در
دانشگاه آزاد اسالمی کم

کند.

مراللات فرهنگی و اجتماعی.
 .2مل زاده ،رضا بپاییز « ،)8918نقش همکداریهدای
علمددی بددینالمللددی در توسددله علمددی ایددران»،
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فصلنامه پهوهو و برنامهریوزی در آمووزش

 .8آراسددته ،لمیدرضددا ببهددار « ،)8915همکدداریهددای

عالی ،ا  ،1ش9.

بینالمللی آموزش عالی در ایران و چگونگی بهبود

 .1وبددر ،لددو ای .ب ،)8911بررسووی چووالوهووای

آن» ،فصوولنامه پووهوهو و برنامووهریووزی در

اساسی فراروی آموزش عالی در هزاره سوم،

آموزش عالی ،ا  ،89ش .8

دماره دو و نه ● سا بیس و دوم ● زمستان 8929

ادارهدده در این پ وهش مشروط بر «وجدود

عوددر جهددانی ددددن از دیدددگاه دانشددجویان»،

ترجمه متمد تاسمی و مجید سلیمی دانشگر ،بده
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