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Abstract 

The vision of developing the power of the Islamic Republic of Iran at the regional 

and transregional level has guided the country's macro-policies and strategies. 

Utilizing soft power and its tools is one of the main strategies to realize this vision. 

Participation in the global network of science and knowledge is one of the most 

important tools that lead to the realization of the soft power strategy. However, 

the focus on culture and education has led to less focus on the role of research and 

research institutes in promoting soft power. The purpose of this article is to answer 

the question of how the internationalization of research institutes can promote 

Iran's soft power in the world system? In answer to this question, an integrated 

theoretical framework based on neoliberalism, globalization, and Manuel Castells' 

theory of network system has been used. In terms of research method, in this 

article, the methods of documentary studies, comparative study, expert panel and 

case study have been used. The scope of research is a comparative study of the 

experiences of selected national and international research institutes in the fields 

of humanities, basic sciences and engineering. The conclusion of the article is that 

the role of research institutes as a tool of  The soft power of countries requires 

their role as an international institution. Upgrading the capabilities and capacities 

of a research institute as a means of gaining power and prestige in the international 

arena requires it to join the global science network. Joining the World Science 

Network requires the provision of a suitable ecosystem in which, at the same time, 

international, national and transnational factors, in a dynamic and constructive 
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interaction, provide the ground for the internationalization of research institutes. 

At the institutional level, the presence of the will to internationalize in 

policymakers and its reflection in the vision, missions and executive plans of the 

institution is important. 

Keywords: Internationalization, Soft Power, Research Institute, International 

Scientific Cooperation, Networked World 

 



 

پژوهشی در  بررسی نقش راهبردی مؤسسات
 1تقویت قدرت نرم ایران در نظام جهانی

 مریم صنیع اجالل

 . هیأت علمی گروه سیییی سییی  علحق و ت میم ت حریق ت میم ت سیییی سییی  علمی یایییح   ت ر      ر 
saniejlal@nrisp.ac.ir 

 چکیده
 ،یافرا ن قه و یا ن قه سمم   در رانیا یاسمم   یجمهور قدرت هتوسمم  انداز چشمم 

 آن یهاابزار و نرم قدرت یریبکارگ. است بوده کشور ک ن یراهبردها و استهایس تگریهدا

 از دانش و عل  یجهان شبکه در  شارکت. است انداز چش  نیا تحقق یاصل یراهبردها از

، تمرکز وجود نی. با اشودی   نجر نرم قدرت راهبرد تحقق به که است ییابزارها نی همتر

شگاه ها و  شده تا کمتر به نقش پژوه شیبر فرهنگ و آ وزش باعث  سات پژوه س در   و

 یسازیالمللنیبکه  است پرسش نیا به پاسخ  قاله ینا هدف قدرت نرم توجه شود. یارتقا

 در ؟شود یجهان نظام در رانیا نرم قدرت یارتقا باعث تواندی  چگونه یپژوهش  ؤسسات

 و شممدنیجهان سمم ،یبرالینئول بر ی بتن یقیتلف ینظر چارچوب از پرسممش نیا به پاسممخ

ستلز  انوئل یاشبکه نظام هینظر ستفاده کا ست شده ا  نیا در پژوهش روش ثیح از. ا

 ی وردکاو و خبرگان با نشممسممت ،یقیت ب یبررسمم ،یاسممناد   ال ات یهاروش از  قاله

ستفاده ست شده ا   نتخب یپژوهش  وسسات تجارب یقیت ب یپژوهش بررس یقلمرو. ا

 دسممتاورد. اسممت ی هندسمم-یفن و هیپا علوم ،یانسممان علوم یهاحوزه در یالمللنیب و ی ل

 تلزم س کشورها نرم قدرت ابزار عنوان به یپژوهش  ؤسسات نقش یفایا قاله آن است که 

یک  یهاتیظرف و هایتوانمند یارتقا. اسممت یالمللنیب ینهاد عنوان به آنها ینیآفر نقش

سه س شی   ؤ سب ابزار عنوان بهپژوه ست و قدرت ک صه در ژیپر ستلزم یالمللنیب عر   

 نشد فراه   ستلزم یجهان عل  شبکه به وستنیپ. است یجهان عل  شبکه به آن وستنیپ

سب بوم ستیز ست ی نا  در یلفرو  و ی ل ،یالمللنیب س   عوا ل همز ان آن در که ا

 س   در. نندک فراه  را یپژوهش  ؤسسات یسازیالمللنیب نهیز  سازنده، و ایپو یت ا ل

 انداز، چشممم  در آن ان کاس و اسمممتگاارانیسممم در یسمممازیالملل بینه اراد وجود ینهاد

 .است تیاهم زئحا  وسسه ییاجرا یها برنا ه و هاتی ا ور
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 مقدمه

 از قدرت هایپارادایم و الگوها مستمر تغییر المللبین نظام اصلی روندهای از یکی
 نفوذ بر مبتنی و نرم هایجلوه سمت به زور اعمال بر مبتنی و افزاریسخت منابع
و  ینظام دوقطب یپس از فروپاشتت یژهوهب 1هاپارادایم تغییر. استتت مغزها و هادل در

 شتتد یکرده و جهان یداپ یستترعت و شتتتاز روزافزون یشتتورو یراتحاد جماه
 , Brian) کرده استتت تستتهیل و تستتریعتحول را  ینا یرمستت ،ارتباطات و اطالعات

2015, p. 87) .ل یکم، و بیستتتت قر  در تحوالت ینا یپ در یل هاتدو ما  به مت
 .اندشده قدرت نوین منابع کارگیریبه

 درسخت قدرت  بعد عنوا  به یبه ابعاد نرم قدرت در کنار قدرت نظام توجه
 رابرت 2007 ستتال دراستتت.  یافتهبزرگ نمود  یهاکال  قدرت هاییاستتتستت

 برای کشتتور این دولت گذاریستترمایه خواستتتار آمریکا دفاع وقت وزیر ،2گیتس
 نظامی قدرت اعمال صتتر  وی، باور به. شتتد جها  در آمریکا نرم قدرت ارتقای
 نرم قدرت کارگیریبه موضتتتوع. شتتتد نخواهد آمریکا جهانی منافع از دفاع باعث
شد آمریکا خواها جمهوری به محدود ست روند در و ن سط گذاریسیا  دولت تو

 یامور خارجه و یروز ،4ینتو کل یالریو ه 2009ستتتال  در 3اوباما باراک دموکرات
 قصتتد از ،5تائو ینهوج ،2007(. در اکتبر 1392:10 ی،مورد توجه قرار گرفت)نا یزن
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مؤستتستتات  یاندازکشتتور با راه ینستتخن گفت. ا 1نرم قدرت ارتقای برای چین
 یپلماسیاز د یریگو بهره یخارج یا در سراسر جها ، جذز دانشجو یوسسوکنف

ارتقا  یهابرنامه یشبردپ یخود عمالً ابزار قدرت نرم را برا یخارج یاستنرم در س
 . (Yang, 2010, p. 238) است کار گرفتهبه جهانی برتربه قدرت 

 المللیبین اقتدار و نفوذصاحب کشورهای برای نرم قدرت به دستیابی اهمیت
آ   یبرا المللیینب یبندرتبه هاینظاممورد توجه قرار گرفته استتتت که  پایهبدا 

ست.  شده ا سعه داده  شاخص یکیتو شور به متعلق یبندرتبه یهانظام ینتراز   ک
ست ستا  ا شور  ین. در اانگل سیل بریتیش»ک شورت یکه نهاد «2کان  یینتع یبرا یم

نظام  یر،ال اخچند ستتت یط ،استتتت یعلم و فناور گذارییاستتتتستتت هاییتاولو
شورها یبندرتبه ست یهپا بزرگ بر یک سعه داده ا . مطابق گزارش قدرت نرم را تو

جها  در حوزه قدرت نرم معرفی  3هایاین شورا، کشور انگلستا  یکی از ابرقدرت
ساخت شجویا  و جذز محققا  در زیر شگرا  و دان ست. تبادل پژوه های شده ا

بی به جایگاه برتر جهانی در قدرت نرم آموزشتتی انگلستتتا  یکی از عوامل دستتتیا
 .(Council, 2021) اعالم شده است

 201۵المللی قدرت نرم کشور آمریکا از سال بندی بینعالوه بر این مرکز رتبه
های کشتتور برتر جها  بر پایه شتتاخص 30در حال ستتنجش وضتتعیت و جایگاه 

های این مرکز برای سنجش قدرت نرم عبارتند شاخصترین قدرت نرم است. مهم
سب ظرفیت شورها بر ح ساختاز: توا  دیجیتال ک سی ها و زیر هایی که در دیپلما

هانی برای  قاضتتتتای ج ناظر بر ت که  ند؛ توا  فرهنگی  یار دار تال در اخت دیجی
شتتود؛ رونق کستتب و کار که بر پایه دادهای فرهنگی کشتتورها ستتنجیده میبرو 

شود؛ آموزش که ناظر بر قتصادی و ظرفیت نوآوری کشورها سنجیده میجذابیت ا
المللی و مشتتارکت در ها، توا  جذز محققا  و دانشتتجویا  بینکیفیت دانشتتگاه

شتتود و شتتاخص ادکام که ناظر بر توانایی شتتبکه های جهانی ارزیابی میپژوهش
بندی این ن رتبهدیپلماتیک کشورها در مشارکت در امور جهانی است. بر پایه آخری
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سوئد و آمریکا به ترتیب جایگاه ستا ، آلما ،  سه، انگل شورهای فران های مرکز، ک
اول تا پنجم جها  و کشور چین جایگاه بیست و هفتم و کشورهای ترکیه و روسیه 

ام جها  در عرصتته قدرت نرم را به دستتت به ترتیب جایگاه بیستتت و نهم و ستتی
 . (USC Center on Public Diplomacy, 2019) اندآورده

 یریقدرت همواره متغ های مذکور بیانگر آ  استتتت کهبندیبررستتتی دستتتته
منجر به تحول در  المللبین نظام مستمر تحوالترو  ینا ازاست،  یطوابسته به شرا

منبع  هحوز ستتهقدرت بر حستتب  مفهوم تحول، این درمفهوم قدرت شتتده استتت. 
 .است بررسی قابل 1شکل  مطابق، دامنه قدرت و اشکال اعمال قدرت قدرت

 

 

 قدرت مفهوم تحول .1 شکل

 
 عبارت به استتت؛ شتتده متحول قدرت تقستتیم الگوی المللی،بین یچیدهدر نظام پ
شن ستن یتنها محدود به قدرت نظام یگرمنابع قدرت د تررو  یرفراگ یها. چالشی

 مچو ه حیاتی مستتتائل فصتتتل و حل در مهم ابزاری به را همکاری المللی،بین
کرده  یلتبد یطیمحیستتتو مستتائل ز ییآز و هوا ییراتتغ یا گیرهمه هایبیماری

قدرت شتتده  یمنجر به پراکندگ ی،جهان هدر عرصتت یدجد یگرا استتت. ظهور باز
 اند. شده یلها تبددر کنار دولت ینانیآفربه نقش یردولتیک یگرا است. باز
 هخود در عرصتتت یگاهحفظ قدرت و جا یکشتتتورها برا یطیشتتترا ینچن در

به بعد  یرکه از آ  تعب هستتتند نوینی منابع کارگیریبه نیازمند آ  ارتقای و المللبین
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ستین. شودینرم قدرت م  الملل،بین روابط نئولیبرال پردازنظریه ،1نای جوز  بارنخ
نابع و کار گرفتبه را نرم قدرت مفهوم  هایفرهنگ، ارزش بر ملمشتتتت را آ  م
در پردازی در این مفهومآموزش و پژوهش کرد.  معرفی خارجی سیاست و سیاسی

 از نوینی بندیتقسیم در کالری مک جاناتا (Nye, 2004) شدند یففرهنگ تعر یلذ
و  یتاهم ئزمستتتتقل و حا یمنبع عنوا  هو پژوهش را ب آموزش نرم، قدرت منابع
 .(Rouse, 1996) کرد لحاظ ایجداگانه شاخه دربه همراه تجارت  ی رانوآور

طه طه دانش و قدرت بین راب یالکتیکی راب  متغیر دو هر آ  در که استتتت د
سات. (1392)فوکو,  شوندمی یکدیگر تقویت به منجر زما هم س ش مؤ  به یپژوه
از  یکیکنند، یم یفاا یو فناور دانشتوستتتعه و انتقال  تولید،که در  ینقشتتت دلیل
و در معادالت  المللیبین ینکارگزارا  قدرت نرم کشتتتورها در نظام نو ینترمهم
 پژوهش بودجه میزا  یت،اهم ینتوجه به ا با. شتتتوندمی محستتتوزقدرت  یدجد

شورها، صاد نوین ساختار در آنها عملکرد سنجش هایشاخص ترینمهم از ک  اقت
 شدهگذاریسرمایه هایهزینه مجموع یونسکو، آمار اساس بر. است دانش بر مبتنی
 80 از بیش که آمریکاستتتت دالر میلیارد 1700 بر بالغ جها  در پژوهش حوزه در

شور ده مختص آ  درصد ست ک در  یمعظ یگردش مال ین(. اUNESCO,2020:12)ا
شورها به  یازکنار ن شبکه هدر حوز افزاییهمک  اهمیت بیانگر ،شد  دانشیاعلم و 
گروه  اعالم استتاس بر. استتت فناوری و علم گذاریستتیاستتت در پژوهش حوزه

 هاییهمکار ،2019اروپا در ستتال  یهپارلما  اتحاد یخدمات پژوهشتت نگرییندهآ
شتتده  ارزیابی یو آموزش عال یعلم یهانظام یاصتتل ههستتت المللیینب یپژوهشتت
 باور بر این جها  عالی آموزش نظرا صاحب از برخی حتی(. EPRS,2019:1)است
در  یدارپا هبه توسع یابیدست یرکن اساس یآموزش عال سازیالمللیبین که هستند
 .(European science fundation, 2012, pp. 9-10) است یبشر هجامع

ست.  المللیبین یعلم یای از همکارنمونه 2سر  المللیبین پروژة در  ایپروژها
 80از  یشفعال به ب یبا گسترش اعضا یداشته ول ییکه منشأ اروپا یزیکعلم ف هحوز
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سر جها  به پروژه سرا شور از  ست شده تبدیل المللیبین یاک از  بیشاکنو  هم. ا
 80از  یدانشگاه و مؤسسه پژوهش ۵80 یندگیدانشمند به نما 7931 و کارمند 2600

 ی،خلق فناور تحقیق، مرکز؛ این مأموریت .هستند کار به مشغولپروژه  ایندر  کشور
 اروپایی سازما  کیرعضو کشورهای از یکی عنوا  به یرا و آموزش است. ا یهمکار

 .(CERN, 2019) داردپروژه مشارکت  ایندر  ایهسته تحقیقات

بستتترستتاز  یچند کارکرد اصتتل «1عالی آموزش ستتازیالمللیبین» یلذ بنابراین
 یهاانجام پژوهش المللی،بینهای به قدرت نرم است شامل: ارائه آموزش یابیدست
مقاله بر کارکرد پژوهش  ین. تمرکز االمللیبین یو نوآور یفناور هتوسع المللی،بین

که  سیاستی عنوا  به «پژوهشی سازی مؤسساتالمللیبین»کارکرد  ینا یلاست و ذ
ستنپ ینهزم ش ینهادها یو شبک یپژوه شور به   یجهو در نت یعلم و فناور یجهان هک
 .است گرفته قرار توجه مورد شود، نرم قدرت ارتقای و المللیبینبه نفوذ  یابیدست

 و با در نظر گرفتن الزامات زیر مشتمل بر: مقدمه ینا با
 الملل و اهمیت ابعاد نرم قدرت؛تغییر پارادایم قدرت در نظام بین 
 گانه قدرت و نقش راهبردی مؤسسات پژوهشی؛محوریت نقش علم در سه 
 ای شتتد  علم در جها  و گستتترش تعامالت درو  شتتبکه جهانی شتتبکه
 دانش؛

برای « ستتازیالمللیبین»مؤستتستتات پژوهشتتی از راهبرد  گیریچگونگی بهره
ضوع محوری در این مقال ستیابی به قدرت نرم در نظام جهانی، مو ه تحقق هد  د

مؤسسات  سازیالمللیبینکه  یسوال اصل شود با پاسخ به ایناست که تالش می
  به آکند؟ یم یفادر جها  ا یرا قدرت نرم ج.ا.ا یشدر افزا یچه نقشتت یپژوهشتت

 تحلیل امکا  که است نظری چارچوز مستلزم پرسش، این به پرداخته شود. پاسخ
سایی و ستلزم نیز و کندمی فراهم را مرتبط کارگزارا  و ساختارها شنا شی م  رو

ارگزارا  و ک مرتبط نهادهای حوزه، این در موجود استناد زما هم که استت تلفیقی
 و نظرات نخبگا  را احصا کند. ییرا شناسا

 

                                                                                                                                 

1. Internationalization of higher education 



 1400 پاییز ♦ 100شماره  ♦ 30سال  ♦      596

 مفهومی و نظری چارچوب

 نظری مبانی( الف

شده براهب نظری چارچوز سخ به ا یکار گرفته  سش که  ینپا سازی المللیبین»پر
 ینبر ا «کند؟می ایفا ایرا  نرم قدرت افزایش در نقشتتی چه پژوهشتتی مؤستتستتات
علم و  ایشبکه نظام گیریشکل با و شد جهانی عصر در که است استوارمفروض 

ها )دانشگاهیآموزش عال هحوز بازیگرا  تعداد افزایشو  المللیبیندر سطح  یفناور
 هبه شبک یوستنپ یدر گرو یو نوآور یفناور علم،نظام  ه( توسعیو مراکز پژوهش

ها و شتتتبکه یدر واقع در جها  کنون آنهاستتتت؛ شتتتد المللیبینعلم و  یجهان
مفروض  . این(19, ص. 1393)نای ,  اندشتتده تبدیل قدرت مهم منبع به ارتباطات

 درشتتد  نظام علم و دانش یاو شتتبکه ستتویکشتتد  از یجهان یاتدر نظر یشتتهر
 1کاستتتلز مانوئل اینظام شتتبکه یهاز نظر یریگدارد که با بهره یگرد یجها  از ستتو

 یابندجانبه دست همه هبه توسع قادرند ییاساس تنها کشورها ینشود. بر امی یینتب
 یاصتتل 2هایگره از یکی عنوا  بهوارد و  یکه بتوانند در شتتبکه علم و دانش جهان

به داشتتتتن  نیازشتتتبکه عالوه بر  ینکنند. حضتتتور در ا ینیآفرشتتتبکه نقش ینا
با  یداراز تعامالت مثبت و پا یبرخوردار یازمندو فناورانه، ن یعلم هاییتوانمند

 .(83, ص. 1383)کاستلز,  است یشبکه دانش جهان یاصل یگرا باز یرسا
. توجه به ددار یبرالیسمنئول یاتدر نظر یشهر ،قدرت نرم یینتب نظری خاستگاه

ستگ المللیبین یگرا باز شورها، اهم یمتعدد، واب  و المللیبین ینهادها یتمتقابل ک
 در قدرت ابعاد سایر به توجه جهانی، و ملی منافع تأمین برای آنها به پیوستن لزوم
صلی محورهای نظامی، سخت قدرت کنار ست نظری ساختار این ا ساس بر. ا  ا
صطالح نای جوز  نظریه  دهندمی انجام دیگرا  آنچه تغییر توانایی به نرم قدرت ا

 . (Nye, 2004) است یگرا د هایخواستهداد  به و شکل
 المللبین روابط حوزه پردازینظریهدر مکاتب  یدال مرکز یکقدرت  مفهوم
در  یهد  اصتتل عنوا  به قدرت کستتب بر هایستتتکه نئورئال گونههما استتت. 
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 شتتد جهانی نظریه حامیا  و هانئولیبرال دارند، تأکید بازیگرا  المللیبینتعامالت 
 بهبر قدرت  المللی،بین یو نهادستتتاز یهمکار متقابل، وابستتتتگی بر تأکید با نیز

 و(Hazelkorn, 2017) دارنتتد تتتأکیتتد المللیبیندر روابط  یاصتتتل فتتاکتور عنوا 
(Trilokekar, , R., Masri, A.E, Masry, H.E, 2020) .مورد  یدبا یفتعر ینآنچه در ا

 المللیبین هآ  در عرصت یشکستب قدرت و افزا یترکز بر اهمتم یردتوجه قرار گ
 .است

با هد  کستتب  یستتاختار نظر یندر ا المللیبین یعلم هاییو همکار دانش
دانش  قدرت. دارند دوستتتویه یارابطه ،و قدرت دانش. یردگیقدرت صتتتورت م

شتن دانشیارآورد و بالعکس دراختیم  ,Rouse) شودقدرت می یشمنجر به افزا ،دا

1996). 
 به مقاله در شتتتده کارگرفتهبه نظری چارچوز شتتتده،بیا  نظری مبانی مطابق

 .است شده بندیصورت زیر شکل شرح
 

 

  یچارچوب نظر .1 شکل

 
سب ،شدهتوجه به نکات گفته با ستفاده با شدهجهانی دنیای درقدرت  ک  ابزار از ا

 ستتتازیالمللیبین»استتتت  یدمقاله مورد تأک یندر ا آنچه. گیردیصتتتورت م نوین
سات س شی مؤ صل یکی عنوا  به «پژوه ست یاز عوامل ا ستبه قدرت نرم  یابید . ا

شالمللیبین سات پژوه س ست  یروند یشد  مؤ  و یجهان روندکال  از متأثر کها
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ضائات خاص خود  نهادآ  هر  طیو  شودمی تعریف شد ایشبکه به فراخور اقت
 .(Knight, 1997, p. 56) دهدیشد  پاسخ میجهان یراتبه تأث

 پژوهش روش(ب

ستفاده یهاروش ی،چارچوز نظر ینبر ا یهتک با  تمطالعا روششده عبارتند از: ا
سناد ساییمنظور  به یا شم شنا شاخصاهدا ، چ ضعیتها و اندازها،   یجار و

 یقدق یبا هد  بررس یمنتخب مل مؤسسات موردکاوی روش ی؛مؤسسات پژوهش
سات منتخب  یمورددرو  س سی ومؤ سات مل یقیتطب برر س به  المللیبینو  یمؤ

عهمنظور  طال نه م خب مل هاینمو طابق المللیبینو  یمنت  یهاشتتتتاخص با م
ست خبرگانی برای تعریفازپیش ش ستیشده و در نهایت روش ن آزمایی نتایج را

 پژوهش.

 هاشاخص و تعریف( ج

 یلستتطح تحل ی،استتت که متأثر از خاستتتگاه نظر یچیدهپ یمفهوم ستتازیالمللیبین
شم شگرا ، اهدا  و چ  تعریف مقاله این درشود. می یفتعر یو نهاد یانداز ملکن

 تعریف بنابراین. استتتت توجه مورد یعال آموزش ستتتازیالمللیبین از 1یتنا ینج
 هاییتاز فعال یااست و نه مجموعه یوستههم پ هو ب یاپو فرایندی سازیالمللیبین»

شرا سته که کامالً معطو  به  س شورها،  یطگ شگرا  عنوا  بهک صل کن ص یا  هعر
که مشتتتتمل بر  (Knight, 1997) «استتتت فروملی و ملی کنشتتتگرا  و المللیبین

 درو  نهاد است.  یگرا ( و بازیهشنهاد)مؤسسات پژو
نگاه به » و 2«درو  بهنگاه » شتتامل استتت مستتتتر نگاه دو مفهوم این تعریف در

 به نگاه و دهد رخ داخل در باید که استتتت تغییراتی بر ناظر درو ، به نگاه. 3«یرو ب
 صتتتیانت و کنترلتحت را دیگرا  قبیل از جدید هایستتتیاستتتت بر ناظر بیرو 
ند این. استتتت قرارداد  المللیبین بل؛ وابستتتتگی همکاری؛ به معطو  فرای قا  مت

شتراکات شتر هرچه ا سهیم و بی  جها  مردم با هنجارها و هاارزش قوانین؛ ها؛نظام ت
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 گرایی؛جها  پذیربود ؛انطباق بازبود ؛ مستتتلزم روند، این پیشتتبرد و تحقق. استتت
 .است متقابل و دوجانبه تعامالت و مراودات
ساتالمللیبین یهاشاخص ینترقاله مهمم ینا در س شی سازی مو  که پژوه
 استتت، فناوری و علم جهانی شتتبکه در کشتتور نرم قدرت به دستتتیابی ستتاززمینه

 :از عبارتند
شارکت هاراد( 1-ج  یزا ناظر بر م شاخص ین: االمللیبین آفرینینقش و م

علم و  یو جهان المللیبین یهادر برنامه ینیآفرنقشتوجه مؤستستات به موضتوع 
 یریگ: جهتازمحور عبارتند  ینا یشتتتاخص برا یینتع یهایهاستتتت. نما یفناور

مه نا ناد و بر نداز،چشتتتم المللی،بین همؤستتتستتتات در حوز یراهبرد یهااستتت  ا
 .پژوهشی واحد هر اهدا  و شدهتعریف هایمأموریت
 است آ ناظر بر  ،شاخص ینا :المللیبین یپژوهش یهابرنامه یفتعر (2-ج

شکل پ یپژوهش مؤسسات که ستانهیشبه  ست یبرا 1د  هایفناوری و دانشبه  یابید
 از تا کنندمی اجرا و تعریف را المللیبین یپژوهشتتت یهاها و برنامهپروژه 2لبه در

شارکت جلب طریق سات، جذز و م س شگرا  ها،سازما  مؤ شمندا  و پژوه  دان
ستاوردهای آخرین از بتوانند المللیبین  فناوری و علمی توا  ارتقای در افراد این د
 .(European science foundation, 2012) شوند مندبهره خود

 ،شتتتاخص ینا یلذ :المللیبین یهامشاااارکت در ان اژ پژوهش( 3-ج
 یهادر انجام پژوهش یو مال یمنابع انستان یمتسته یقاز طر یمؤستستات پژوهشت

شتراک به و المللیبین شتن ا  هایهزینه از شیبخ تأمین و هادانش ها،تخصص گذا
صص ها،دانش از توانندمی المللیبین هایپروژه ستاوردهای و هاتخ  شرکا سایر د
 .شوند مندبهره

 ینا یلذ :المللیبینجذب پژوهشااارا د دانشاامنوا  و کارکنا   (4-ج
و  یجذز متخصتتصتتا  و کارکنا  علم یقاز طر یمؤستتستتات پژوهشتت ،شتتاخص

صی توا از معلومات،  کنندمی تالش المللیبین یرعلمیک ص سی و تخ شنا  این کار
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 .شوند مندبهره خود اهدا  و فناورانه و علمی نتایج به دستیابی و پیشبرد در افراد
 یمشتتتمل بر انتشتتار آثار علم :المللیبین یعلم یدادهاانتشااار برو ( 5-ج

)منتظر,  استتت المللیبینثبت اختراع در ستتطح  حق وها شتتامل: مقاالت و کتاز
1398). 
س( 6-ج شتمل: المللیبینشعب و دفاتر  یستأ سیس بر م  سایر در شعب تأ
 است. شعب این در خارجی کارکنا  جذز و کشورها
 علمی سوابق شده،تعیین هایشاخص و نظری چارچوز به توجه با ادامه در

 .است شده بررسی مقاله این موضوع با مرتبط پژوهشی و

 پژوهش پیشینه

. است شده بررسی 1 جدول شرح به مقاله موضوع با مرتبط پژوهشی سوابق و آثار
ش سازیالمللیبین سات پژوه س ضوع یمؤ ست که ب یمو ستقل در ادبها  یاتطورم
س ینا یعلم ست. تنها اثر مکتوز در ا یحوزه برر شده ا صوص ینن ش خ  یگزار

 یهاشتتاخص یینبا هد  تع ییعلم اروپا یادتوستتط بن 2012استتت که در ستتال 
دو  ،گزارش ینصورت گرفته است. بر اساس ا یپژوهش سازی مؤسساتالمللیبین

ش سات پژوه س سته مؤ سات تأم ید س سات  یمال ینبا عنوا  مؤ س پژوهش و مؤ
ش س مورد ییاجرا یپژوه شاخص یبرر  در سازی آنهاالمللیبین یهاقرار گرفته و 

عالوه بر . (European science fundation, 2012) است شده مشخص مجزا گروه دو
 یفاتاز مقاالت و تأل یامجموعه یزن یقو تحق سازی پژوهشالمللیبینبا عنوا   ینا

 متولیا  عنوا  به یدر دستتترس استتت که تمرکز آنها بر موستتستتات پژوهشتت یعلم
ست پژوهش حوزه سات محوریت با عمدتاً و نی س  یهاشاخص عالی، آموزش مو

کار تال هدر حوز المللیبین یعلم یهم ند  مان با  یفپژوهش ه له مشتتتترک  قا م
جام پروژه یفتعر المللی،بینهمکارا   را پوشتتتش  المللیبینمشتتتترک  یهاو ان

 دهند.یم
 آموزشی مراکز همانند را پژوهشی سازی موسساتالمللیبین یداساس باینابر
کرد.  یموجود بررستت یاتدر ادب «یعال آموزش ستتازیالمللیبین» کلی عنوا تحت

هستند که بر چارچوز  یاول آثار هد: دستکر یمتوا  در دو دسته تقسیآثار را م ینا
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ست یعال آموزش سازییالمللبین یو مفهوم ینظر ستند و د  یدوم آثار همتمرکز ه
ستند که اجرا ش ینشد  اییه سطح موسسات آموز  هحوز یو پژوهش یمفهوم در 

وجود دارند  یزاز آثار ن یستتوم هدستتت ینب ینکنند. در ایرا منعکس م یآموزش عال
عامالت یجهان المللی،بین یعلم هاییچو  همکار ینیکه تحت عناو شتتتد ، ت

 آموزشی موسسات در را عالی سازی آموزشالمللیبین یهاو... شاخص المللیبین
حت پژوهشتتتی و ناوینی ت فاوت ع ندمی بررستتتی مت ثار  ینتراز مهم ی. برخکن آ

 است. 1شده به شرح جدول یبررس
 

 پژوهش پیشینه بررسی. 1جدول 

  ثر  صلی ح ح   ثر ن ق نح سندگ  /نح سنده  د ف

1 
   وپ  ی علم بنی د

(European science 

fundation, 2012) 

س تی  لمللیبین
 پژوهای حؤسس ت

   وپ  پژوهای س تی حؤسس ت لمللیبین یش خص بر     ئه

2 

 ,غالحعلی ت دهچگنی

)چگنی   حسف سیفی
ت ده  غ و سیفی  ی, 

1391) 

  نگ  ه ظرفی 
 تحلید د   لمللیبین

 نرق قد ت

 ب قد ت نرق   هنظر یس تی تیعمل یه ینهشن خ  تح یبر  تالش
 قد ت  جیم عی ع د ب بر ت یید

 (1386)ف ضلی,  ف ضلی 3

 حححتش و شد ج  نی
 به نگ هی: ع لی

 د  ج  نی  ونده ی
 ع لی حححتش ت حالت

 حححتش وضعی  و
   ر   ع لی

 یه  س   نیخ بی سی س  و   هبرد  ک حححتش  شد  لمللیبین
 فر  نده ی  ت حن سب برد  یب ره و حح ج ه بر ی ه دول 

 گیرندحی ی  به شد ج  نی

4 
)ح  لی,  حطیعی /ح  لی

حطیعی   ;ح مد ض 
 (1395حر م, 

 سی س  د  نرق قد ت
 جم ح ی خ  جی

   ر    سالحی

)د نش   نرق قد ت  ت   ر    سالحی جم ح ی بیایر  سیف ده
  ی حنطمه ج  گ ه   تم ی و ت کیم ب عث  )  دئحلحژی  و فرهنگ

 تحج یق بل ه یپیارف  د نش  ححته د   س  .   ر   شده   ر  
 د   س   د شیه تکنحلحژی و نظ حی س  بری  پقشکی  تحینه د 

 فرهنگی  شیر ی ت و  سالحی و   ر نی غنی پیاینه فرهنگ  ححته
 د  د؛ حنطمه یاح ه ی ب 

5 
)حسینی  حمدق حسینی

 (1396حمدق, 
 د    ر نی د ناگ ه
 ج  نی سپ ر

 س تی لمللیبینخصحص نمش  د  ی سینظر نخبگ   س جم ع نبحد
 قد ت نرق یاح  ید    تم  ع لی حححتش

 س تی لمللیبین فر  ند بحد پ  ین به ب ال  ت و فرح  ای

   ر    سالحی جم ح ی ب  ج  نی نظ ق تم بل

6 

  بر هیمی و فرحمیدی
 ;فر, ف طمه)حمیدی

 حسف یم ل  لقح  ؛ 
حنصح ه  بر هیمی, 

1396) 

 د  حد ر   و  هبری
 س تی لمللیبین

 ع لی حححتش

 د ک بر س س ع لی حححتش تاکیالت و قح نین س خی    د  تغییر
  لمللیبین و حلی ه یچ لش تاخیص و ح یط

 حد ر    ت گیریب ره و  هبری و حد ر   د  بنی دی ت حل     د
 حا  ییی

 تمریقتد  ی
 غیر  ر نی حیخصص   بر ی  و د د صدو  س تی لمللیبین)خانحدی فر خانحدی 7

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=82425
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=148627
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=148627
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  ثر  صلی ح ح   ثر ن ق نح سندگ  /نح سنده  د ف
فی ی؛  ;فر, ح رنحش
 (1390یح وش, 

  لمللیبین گیریج   د سی ه یبرن حه

 تد  س د   لمللیبین تب    ت  سیف ده

 ج  ی قح نین د  ب تنگری

8 
) حیرفضلی,   حیرفضلی

1395) 

   بطه بر سی
 و شد ج  نی
  ت فرهنگی د پلم سی
 نرق قد ت د دگ ه

 نرق  قد ت  بق   عنح   به عمححی  د پلم سی گسیرش ب 
 س  ر و یاح ه ی همس  ه حی   همبسیگی و تمح   ه یتحینه

 ینندحی فر هم    خ  جی د گر یاح ه ی

9 
 ط سکحه خح سندی

)خرسندی ط سکحه, 
1396) 

 ع لی حححتش
  لمللیبین

 وت  ت سحی  ت خ ص  سیر تژ ک گر  ش و فر گیر سی س  نبحد
 ه د ناگ ه و فن و ی و ت میم ت علحق 

 د ناگ ه س تح نی  سیمالل فمد  

 گذ  یسی س  فر  ند ن پ  د  ی

 و ف  سی تب   دو به ه د ناگ ه د  د وس    ئه یرد  سمی
  نگلیسی

 د نا ح     سی د    به ه د ناگ ه د    تب طی ه یح   ت حححتش
   ر نی ی  ین   و

 علمی هیأت  عض ی حرتبه   تم ی حعی  ه ی ب تنگری

10 
  سپحلسکی برن  د

 (1392) سپحلسکی, 
 تب نی سی س 

 خ نه د  س تی لمللیبین به د د  ولح  

 ج    حعیبر ه ید ناگ ه ب  همک  ی گسیرش

 حححتش س تی لمللیبین بر ی یاح  د   ولح   ه یححته تعیین
 ع لی

 هدف یاح ه ی  ت د نا ح جذب

11 
)سری  ح  نی,  سری  ح  نی

1398) 

 حححتش شد  لمللیبین
 و ه چ لش: ع لی

   هبرده 

  نس نی ه ی  تش به تحجه

  حیر ق بر تأیید و ه فرهنگ س  ر عمیق د ک و شن خ  به  غب 
 حیم بل

 د گر    ت حححخین بر ی التق ح   ت و حح دگی یسب

 ب  حح ج ه د  صد  سعه و پذ ری نعط ف ب  همر ه حد    و بردب  ی
 د گر   فرهنگی  حح 

 
است که بر  منتشرشده علمی آثار درخأل  ینا پوششبر  متکیحاضر  همقال نوآوری
  قدرت نرم کشور تمرکز دارد.  یدر ارتقا یمؤسسات پژوهش سازیالمللیبیننقش 

 هاداده تحلیل و تجزیه

مورد  المللیبینو  یمجموع هشت مؤسسه مل ،شدهییشناسا یهااساس شاخص بر
 قرار گرفتند.  یقیتطب یبررس

 یگروه ؛شونددو گروه را شامل می یدر تجارز جهان یموردبررس مؤسسات
س شامل مؤسسات  ست که در سطح کال  و  یپژوهیاستاز آنها   بازوی عنوا  بها

ست شی مراکز دیگر گروهکنند و می یتفعال یدولت گذارسیا ستند ایپژوه  در که ه
 المللیینب مؤسسات. ندهست فعال فناوری، و علم در مشخص موضوعی هایحوزه

https://www.gisoom.com/search/book/author-458742/پدیدآورنده-برنارد-اسپولسکی/
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 ،2فرانستته تحقیقات ملی مرکز ،1آلما  پالنک ماکس علمی انجمنمنتخب عبارتند از: 
 یمل هو مؤستتتستتتت 3جنوبی کره فنتاوری و علم ارزیتابی و ریزیبرنتامته مرکز
 دهد.را نشا  می یبررس یجنتا 2. جدول 4ژاپن یعلم و فناور گذارییاستس

سات یسطح مل در س شگاه»: از عبارتند منتخب مؤ  ،«بنیادی هایدانش پژوه
 مطالعات و انستانیعلوم  پژوهشتگاه» ،«فناوری زیستت و ژنتیک یمل پژوهشتگاه»

 از که «هوافضا پژوهشگاه»و  «ایرا  شیمی مهندسی و شیمی پژوهشگاه» ،«فرهنگی
س ینب س شت مؤ ش هه  وزارت در المللیبینارتقا به تراز  طرح»منتخب در  یپژوه

شتتود طرح مذکور با می یادآور .(1397)شتتریعتی نیاستتر,  اندانتخاز شتتده «عتف
شگاه یهد  ارتقا شدان سات پژوه س ستعد و منتخب به تراز  یها و مو ستم  دوی

در وزارت عتف  139۵ده ستتاله از ستتال  یدر بازه زمان المللی،بیندانشتتگاه برتر 
 علوم پایه، علوم حوزه سه هر شد، تالش انتخاز درشده است.  ییو اجرا یفتعر

 است. 2 جدول شرح به بررسی نتایج. شود را شامل مهندسی -فنی و انسانی
 

                                                                                                                                 

1. Max Planck 

2. French National Centre for Scientific Research (CNRS)  

3. Korea Institute of S&T Evaluation and Planning (KISTEP) 

4. National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP)  
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 منتخب یالملل نیب یپژوهش سازی مؤسساتالمللیبین یشاخصها .2 جدول

 ه ش خص
 ححسسه

 ی لمللنیب یپژوها یه برن حه  جر ی ی لمللنیب حا  ی 
 یپژوها یه برن حه د  حا  ی 

 ی لمللنیب
 ی  ین   و د نامند   پژوهاگر    جذب

 ی لمللنیب
 یعلم یبروند ده   نیا  

 ی لمللنیب
 دف تر و شعب سیتأس

 ی لمللنیب

 علمی  ن من
 پالنک ح یس

 حلم  

  ت   حم :   ح حح 
 د  علم ی  تم 

 ج   

 86ی د  م تیت م هپروژ 1300 جر ی 
ب  حا  ی   ححسسه ح یس پالنک

 پژوهاگر خ  جی ح م   5500

 ی لمللنیب یه س تح   ب  یهمک  
پروژه  4,500 ت  شید  ب حا  ی 

 5,400ی ب  بیش  ت  لمللنیب
 یاح  110 د شر ک 

 پالنک ح یس ی  ین    ت د صد 8/29
 . ندیخ  ج

 و یعلم ی  ین    ت د صد 2/52  ت شیب
  ت ححسسه   ن د نامند   و یپژوها
 . ندشده جذب ج    یاح  85 حدود

 6/51 و حؤسس ت ر   حدد صد  9/35
 حؤسسه   ن یدییر    د نا ح د صد

  ند.یخ  ج
 س ل د     د نا ح  ت د صد 3/57

  ندبحده یاح ه  گر د  ت  2019

 15 نیا   س لی نه بیش  ت 
و   لمللیهق   حم له بین
ج  قه  20د   ف  بیش  ت 

نحبل  ت حغ ت ت سیس ت  
 ینح 

 18  ت شیب  یفع ل
 خ  ج د  رح محعه ت

 حلم   یحرته   ت

 حلی حریق
 علمی ت میم ت

 فر نسه

 ی  هبر ند ت:  چام
 یج  نپژوهش 

 پ سخ به :ی   ح حح 
و  یج  ن یچ لا  

   بارحس ئل 

 ی لمللنیب حایرک و حد 37 لیتاک
 یه  یفع ل یه پژوهش دفیر لیتاک

 10 ق طر  ت    س تح   ن   یخ  ج
 یندیح   هد  حؤسسه

 یحل یه پروژه  یشن س  و ش پ 
 ی لمللنیب یهمک   حن سب بر ی

 ییاح ه  بهفن و ی  وعلم   نیم ل
 ب  تب دل و تحسعه ح ل د 

  فیه  تحسعه ییاح ه 
 یه چ لش پ سخ بهد   حا  ی 

 ییاح ه همک  ی  ب  یج  ن
  فیه تحسعه

  ید  دپ  تم     وپ  حفر نینمش
 ی لمللنیب یو همک   پژوهش
 س یس ینده  د  فر  حا  ی 

   وپ  ه  ت  د یگذ  
 یب  یاح ه  یهمک   هنیتح   د  

   وپ  ه  ت  دخ  ج  ت 

د صد پژوهاگر    ت س  ر یاح ه   34
  ندجذب شده

 یهق   پژوهاگر  د نا ح4  یفع ل 
 یاح ه  س  ر ت  یو پس دییر یدییر

حنیارشده  حث  د صد  60
    چند ک  ب  یهمک   د 

 ی لمللنیب یعلم ک شر
  س 

 یعلم ح الت  نیا  
  ن  ق  ی لمللنیب

 یعلم یه   حأحح 
 یبرگق   و ی لمللنیب

 ی لمللنیب یه ینفر نس

 و حد 37 لیتاک
 ب  ی لمللنیب حایرک
 تب دالت هدف

 ی لمللنیب
 ت  ی شبکه   ر حد

د  نم ط  یدف تر خ  ج
 د  یج  ن علم یی نحن

 ه  ت  د)حمر برویسل
 و شنگین (    وپ 

 ح یتحی رو یحدوژ ن  
 یدهل سنگ پح   پکن 

   پرتح  و نح

ه ی س تح ندهی دو هبر  نیا   ت  دیت یه ی حححتشی تمریق بر برگق  ی دو ه ححضحع ت حل د  یهمک   و یج  ن یه یهمک   پلیفرق سیت س  ند ت  چام د  حریق



 605     پژوهشی در تقویت قدرت نرم ایران در نظام جهانی بررسی نقش راهبردی مؤسسات

 

 ه ش خص
 ححسسه

 ی لمللنیب یپژوها یه برن حه  جر ی ی لمللنیب حا  ی 
 یپژوها یه برن حه د  حا  ی 

 ی لمللنیب
 ی  ین   و د نامند   پژوهاگر    جذب

 ی لمللنیب
 یعلم یبروند ده   نیا  

 ی لمللنیب
 دف تر و شعب سیتأس

 ی لمللنیب
 و یق  برن حه

 و علم ی ب   ت
 یره یفن و 

  هد ف و   حأحح 
 ی حؤسسه عنح   به

 شده ف تعر یج  ن
  س 

 د  یحل کیپلم ت د یه  یظرف   تمح
  یفن و و علم ححته

 ب  د نش تب دل و ححثر یس تشبکه
  د ییاح ه   ی لمللنیب یه  ن من

 و  فیه تحسعه ییاح ه  تحسعه  ح ل
 ی لمللنیب یه س تح  

 یبر  یحححتش یه دو ه یبرگق  
  ج   د  یفن و  و علم گذ     س یس

نیب ححسسه 51 و یاح  25 ب  یهمک  
 ی لملل

 یج  ن حایرک
د   یبرن حه حححتش یس تح نده

ب   ید  همک   ی لمللنیسطح ب
ISTIC1 

حا  ی  و همک  ی د  تدو ن 
گذ  ی علم و فن و ی  سن د سی س 

 یاح ه ی د  ح ل تحسعه

 لمللی د  ه ی بین ن  ق پژوهش
یاح ه ی حمصد ب  هدف 

   قی بر ی  نیم ل فن و یبرن حه

 لمللی ب  همک  ی ن  ده ی علمی بین
  لمللی د  ححته علم و فن و یبین

 یب  هدف   تم  ی لمللنیب
ی به ج  ن هج حع یدسیرس

ه ی بروند ده  و   فیه
علمی   ن حریق حایمل 

 لمللی  بر ح الت بین
ه  و حم الت گق  ش

  لمللیبین

ذ  ی گحححتشی سی س 
علم و فن و ی و 
نححو ی بر ی 

گذ       شد سی س 
یاح ه ی ج    ب  

 حنسکح و  همک  ی
 ه ی ح ت رح محعه

 حلی حؤسسة
 سی سیگذ  ی

 فنّ و ی و علم
 ژ پن

 ل تبد:  ند ت چام
  ت یک  به شد 

 شبکه ححسس ت
 و علم ی لمللنیب

 ینححو  و یفن و 

 بر حایمل حیخصص   شبکه لیتاک
 ی لمللنیب حیخصص هق   2  ت شیب

 لمللی د  هم  ش بین 11برگق  ی 
 نگری علم و فن و یخصحص ح نده

  ت حیاکل ی شبکه لیتاک
 ح ل د  ییاح ه  ححسس ت

 تحسعه
 ب  یهمک   ج حع ن حهتف هم  نعم د

 ححسسه و د ناگ ه 8  ت شیب
 یخ  ج یپژوها

جذب پژوهاگر   د  ق لب برن حه تب دل 
حححتشی و  پژوهاگر ب  ححسس ت

 پژوهای  ت ها  یاح  ج   

حیخصص  ت  2000س تی بیش  ت شبکه
بخش صنع   د ناگ ه و دول  و 

ه ی ححضحعی ب  هدف برگق  ی ناس 
 ه  سیخر ج سی س 

ه  د  همک  ی ب  د ناگ ه
و حر یق پژوهای ژ پن و 

ه ی ب  حم     ت همک  ی
 لمللی   ن علمی بین

 ن  ده 

س تی و بر شبکه
ت برخط حیمریق تع حال

  س 

 

                                                                                                                                                                                                                       

1. International S&T Innovation Center for South-south Cooperation  under the Auspices of UNESCO 

American Association for the Advancement of Science 

** ISPIM : International Society for Professional Innovation Management 
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 بیانگر آ  استتت که برخی خصتتوصتتیات 2شتتده در جدول های ارائهبررستتی داده
شترک و جها مطرح ستند. عزم و اراده برای شده، م شمول بوده و برخی خاص ه

ست؛ به  المللیتحقق اهدا  بین شترک مؤسسات منتخب ا یکی از خصوصیات م
المللی نه تنها در آفرینی بینتر رؤیاپردازی برای حضتتتور و نقشعبارت روشتتتن

انداز مؤسسات بررسی شده بلکه در عملکرد آنها های راهبردی و سند چشمبرنامه
ضوع بین ست. از این رو مو شتهالمللینیز عینیت پیدا کرده ا ی ای روسازی به نو

ست بلکه در قالب برنامه شده ا سات بدل ن س سه کتاز این مؤ ها و کاکذ و در قف
 بخشی شده است.المللی هویتاقدامات خودانگیخته و نیز مشترک بین

یافته نفوذیابی و گسترش حضور در کشورهای هد  اعم از کشورهای توسعه
با هد  المللی پژوهش های جهانی و بیندهی به شتتبکهتوستتعه، شتتکلو درحال

المللی از جمله جذز منابع انستتتانی مستتتتعد و برتر و نیز منابع مالی شتتتناور بین
هایی استتتت که در بلندمدت زمینه ارتقای قدرت نرم کشتتتورهای موطن برنامه

 سازد.مؤسسات منتخب را فراهم می
بر  یهبا تک یمورد بررستت شتتود، مراکزکه مشتتاهده میبر این استتاس همچنا 

کرده  ینیآفرنقش المللیینب هآمده در عرصدستبه یرقابت هاییتو مز هایتوانمند
ضمن بهره صت یمندو  ش هایبرنامهرو یشپ یهااز فر  یازنمورد هو فناوران یپژوه

شورهای یزو ن یمرتبط با علم و فناور المللیینب یهاسازما  ض ک را تعریف  یمتقا
ضوع. کنندو اجرا می سات را این جایگاه و نقش این مو س سی در نظام  مو دیپلما

روشتتن کار  کند. بر این استتاس تقستتیممشتتخص می کشتتور موطن فناوری و علم
 ینا المللیینحضتتور ب زمینه یافتهمشتتخص و ستتازما  قوانین گیریشتتکلکنار در

 است.  تسهیل کردهموسسات را 
فای ب یننقش ا ای هادهموستتتستتتات  جذز  ی،المللینب یکردرو با یعنوا  ن

 یبرا یآموزشتتت یهادوره یبرگزار ی،المللینو پژوهشتتتگرا  بمتخصتتتصتتتا  
 یفایکشورها و ا یردر سا یتوسعه علم و فناور یهابرنامه یطراح گذارا ،یاستس

 مبدأکشتور  یعلم و فناور یپلماستید یتتقو ی،المللینعلم ب هنقش فعال در شتبک
: دارد یاصتتل بعد دو یفناور و علم یستتدیپلما. دارد همراه به را موستتستتات این
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 تیتقو دوم و فناورانه و یعلم یهایتوانمند از استفاده با کشور نرم قدرت تیتقو
 .یپلماسید و یخارج استیس ابزار از استفاده با فناورانه و یعلم یهایتوانمند

از افراد و  یاشتتتبکه جادیو ا یپالنک با جذز متخصتتتصتتتا  خارج ماکس
در واقع ابزار نفوذ کشتتور آلما  را در  ،یالمللنیهمکار در ستتطح ب یهاستتازما 

ناور یابیو ارز یزیربرنامه مرکزکه  طورهما کند. یبلندمدت فراهم م  یعلم و ف
 یدر کشورها یعلم و فناور هتوسع یمل یهابرنامه یو اجرا یبا طراح ی،کره جنوب

شبردواقع ابزار دولت کره در پ دردر حال توسعه،   قدرت نرم یتنفوذ خود و تقو ی
ست.  ینا شور ا صل تاکیدک س یا س ستس یمل همو ژاپن،  یعلم و فناور گذارییا
سر جها  با محور یاشبکه یجادا سرا صا  در  ص ست.  ینا یتاز متخ سه ا س مو

 شتتده، عبارتند از: اعطایانداز گفتهاهدا  اصتتلی این مؤستتستته برای تحقق چشتتم
 یبرا یآموزشتت یهادوره یبرگزار المللی،بین متقاضتتیا  به تحصتتیلی هایبورس
 درو  المللیبین هایستتازما  با همکاری ،پژوها یاستتتو ستت گذارا یاستتتستت

 و یافتهتوستتعه کشتتورهای از فناوری جذز فناوری ژاپن، دیپلماستتی چارچوز
 توسعه. حال در کشورهای توسعه هایبرنامه در مشارکت

نظام  هدهندمشتتخص نشتتا  یهدولت و موستتستته و وجود رو یننظر باجماع
سید شخص یندر ا یعلم و فناور یپلما شورها و م مختلف  یگرا بود  نقش بازک

 ههمکار هر پنج موستتستت یهاکشتتورها و ستتازما  ینظام استتت. بررستت یندرو  ا
موستتستتات با  ینا یهاو برنامه یکردرو ینب یدهد که تعارضتتمنتخب نشتتا  می

 مؤستتستته پنج هر کال  ستتطح درواقع  درندارد.  وجودکال  حکومت  یهابرنامه
 جهانی نظام اصلی بازیگرا  با تعامل در و منعطف ساختاری در منتخب، المللیبین
 این فناورانه و علمی تعامالت باالی حجم و اقتصتتادی تعامالت ستتطح. دارند قرار

 ستتمت به مؤستتستتات حرکت مستتاعد زمینه جهانی، هایقدرت ستتایر با کشتتورها
شورها این در فناوری و علم مندساما  نظام وجود و «یسازالمللیینب»  بر مبتنی ک

 هایزمینه روشتتن هایچارچوز و کال  هایستتیاستتت وجود و وظایف تقستتیم
 فراهم کرده است.  و ارتقای قدرت نرم را سازیالمللیبین

سازی پژوهش در مؤسسات پژوهشی منتخب المللیدر ادامه تجربه فرایند بین
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شده های ارائهشود دادهبررسی شده است. یادآور می 3داخل کشور به شرح جدول 
شگاه 3در جدول  شی از وبگاه این پژوه شی که این بخ شی دیگر از گزار ها و بخ

 اند، احصا شده است.مؤسسات به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال کرده
 

 یمل منتخب یپژوهش سازی مؤسساتالمللیبین یشاخصها. 3 جدول

 ه ش خص

 
 ححسسه

حا  ی  
  لمللیبین

 جر ی 
ه ی برن حه

پژوهای 
  لمللیبین

حا  ی  د  
ه ی برن حه

پژوهای 
  لمللیبین

جذب 
پژوهاگر    
د نامند   و 

ی  ین   
  لمللیبین

 نیا   
بروند ده ی 

علمی 
  لمللیبین

تأسیس 
شعب و 
دف تر 

  لمللیبین

 د نش پژوهاگ ه
 ی دیبن یه 

)پژوهاگ ه د نش
ه ی بنی دی, 

)شر عیی و (1399
 (1397نی سر, 

 چام د 
  ند ت 

 و   ح حح 
  هد ف

 ی لمللنیب
 ف تعر شد 
  س  شده

0 

 د  حا  ی 
 سر  پروژه
 یه ن حهتف هم

 دوج نبه

 فرص     ئه
 به یحط لع ت

 پژوهاگر  
 ی لمللنیب

 حم الت نیا   
 حایرک

 ی لمللنیب
برگق  ی 

ه ی ی  گ ه
  لمللیبین

- 

 س  ت و کیژنی
 یفن و 

)پژوهاگ ه 
ژنییک و ت س  

 و(1399فن و ی, 
)شر عیی نی سر, 

1397) 

- 0 
 یه ن حهتف هم

 دوج نبه

 فرص     ئه
 به یحط لع ت

 پژوهاگر  
 ی لمللنیب

 حم الت
 حایرک

: ی لمللنیب
 3:پین  ثب 

- 

 و ی نس ن علحق
 یفرهنگ حط لع ت

)پژوهاگ ه علحق 
 نس نی و حط لع ت 

و (1399فرهنگی, 
)شر عیی نی سر, 

1397) 

- 0 
 یه ن حهتف هم

 دوج نبه
0 

 حم الت
 حایرک

 ی لمللنیب
- 

 یح ندس و یمیش
 ر     یمیش

)پژوهاگ ه شیمی 
و ح ندسی شیمی 

و (1399  ر  , 
)شر عیی نی سر, 

1397) 

- 0 
 یه ن حهتف هم

 دوج نبه

 فرص     ئه
 به یحط لع ت

 پژوهاگر  
 ی لمللنیب

 حم الت
 حایرک

 ی لمللنیب
- 

پژوهاگ ه )هح فض 
و (1399 ,هح فض 

)شر عیی نی سر, 
1397) 

- 0 
 یه ن حهتف هم

 دوج نبه
0 

 حم الت
 حایرک

 ثب  ی لمللنیب
 پین 

- 



 609     در تقویت قدرت نرم ایران در نظام جهانی پژوهشی مؤسساتبررسی نقش راهبردی 

 

، بیانگر چند نکته مهم در خصتتوص نقش مؤستتستتات پژوهشتتی 3بررستتی جدول 
ستتازی و ارتقای قدرت نرم کشتتور در عرصتته المللیمنتخب ایرا  در فرایند بین

المللی و حضتتور در ترین این نکات عبارتند از: رویکرد بینالمللی استتت. مهمبین
است، رؤیا و تصویر عرصه جهانی عموما در این مؤسسات مورد توجه قرار نگرفته 

صوص چگونگی بهره صتمندی از ظرفیتبزرگی در خ المللی در های بینها و فر
ضور بین صداق ح ست، بهترین تجلی و م شده ا سات لحاظ ن س المللی در این مؤ

شده است، موضوع تعریف المللی درنظرگرفتهمؤسسات منتخب، انتشار مقاالت بین
المللی های پژوهشی بینرکت در اجرای طرحالمللی و مشاهای پژوهشی بینبرنامه

سایر  شور با  ست، ابهام و پیچیدگی در روابط خارجی ک مورد توجه قرار نگرفته ا
شرفته در حوزه علم و فناوری باعث عدم شورهای پی گیری پیوندهای مهم شکلک

 المللی در مؤسسات منتخب، شده است.بین
انداز در چشم «یادیبن یهاپژوهشگاه دانش» ی،مؤسسات منتخب داخل ینب در
کرده استتتت. در  یفتعر المللیبینخود را  یتو اهدا ، ستتتطح فعال یتو مامور
  «المللیبینو  یدر دو سطح مل یهدر علوم پا یتکسب مرجع»انداز پژوهشگاه چشم
ست آمده شگاه، وظایف بین در. ا شترک تحقیقاتی هایطرح انجام پژوه مراکز  با م
شبکه المللی،بینو  یداخل شارکت در  شارکت در رو المللیبین یهام  یدادهایو م
 یشورا»در پژوهشگاه  گذارییاستشده است. در سطح س یدهد المللیبینو  یمل

 شتتورا این. استتت شتتده تاستتیس 139۵ ستتال در «پژوهشتتگاه المللیبین یارتقا
 یزو ن المللیبینتعامالت  هتوستتع یمختلف برا هایبخش و واحدها کنندههماهنگ

 .(1399های بنیادی, )پژوهشگاه دانش است المللیبینپژوهشگاه به تراز  یارتقا
و  هایتانداز، ماموردر استتناد خود در چشتتم یموستتستتات منتخب مل ستتایر

سطح مل ش یمل یفبر وظا یداند. تاکمتمرکز بوده یاهدا  بر  سه و مرزک س  ید مو
عال ینب که  یالمللینب و یمل هاییتف بلباعث شتتتده استتتت  قا ند ت  یشتتتهدر ا

ستس ش یرا و مد گذارا یا سات پژوه س و  یمل هاییتاهدا  و مامور ینب یمؤ
 .باشد یرا در ا یموسسات پژوهشسازی المللیبین هاز موانع عمد المللیبین

شترک با نو یفمرتبط با تال هایشاخص سندگا مقاالت م و انعقاد  یخارج ی
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 یرا در گزارش عملکرد موستتستتات مل یفراوان یشتتترینب المللی،ینب یهانامهتفاهم
این در حالی استتتت که در بررستتتی تجارز اند. به خود اختصتتتاص داده ،منتخب

المللی عقد ستتند تفاهم همکاری یا مقاالت همنویستتانه در مؤستتستتات منتخب بین
ست. به عبارت روشنگزارش شده ا تر ممکن های مبتنی بر خوداظهاری آنها درج ن

سنجی از قبیل های علمدادهسنجی این موضوع توسط پایگاه های علماست شاخص
سات،  س شود اما خود این مؤ ساینس و تایمز لحاظ  شانگهای، وز.آ . کیو.اس، 

اند، از ها گره نزدهالمللی را با این شتاخصهویت و کنشتگری خود در عرصته بین
 شود. هایی دیده نمیچنین شاخص های منتشرشده ردپایی ازاین رو در گزارش

بر  بیانگر آ  استتت که عمدتاً یالمللینموستتستتات منتخب ب بررستتی تجربه
ست شده تاکید المللییابی بینو هویت یتماه در اهدا   انعکاس با ماهیت این. ا

 یالمللینو ب یستتطح مل هاییتو مستتئول یفوظا ینب یوندبا پ یزو ن هایتو مامور
نقش  ،چارچوز ینعملکرد آنها فراهم کرده است. در ا یبرا یموسسات، چارچوب

کشتتور  یعلم و فناور دیپلماستتیدر نظام  یزو ن یموستتستته در ستتطح مل یگاهو جا
 و محوری بازیگرانی بهرا  یموسسات پژوهش یکار مل یمتقس ینمشخص است. ا

شبرد در آفریننقش سی هایبرنامه پی شورها  یو فناور علم دیپلما  شبردیابزار پ وک
 .است کرده تبدیلقدرت نرم کشور 

سناد باالدست نبود  با را پژوهشی سازی موسساتالمللیبینکه به صراحت  یا
سات خاص هایشاخص س  هماهنگی و رویه وحدت نبود به منجر کنند، تعیین مو

 در شد المللیبین وضعیت ییشده است. از سو یسطح مل پژوهشی موسسات بین
 از هریک ترروشن عبارت به. خطاست و سعی بر مبتنی چیز هر از بیش موسسات
و  گذارییاستس یشوراها یصوزارت عتف؛ تشخ مصوبات حسب بر مؤسسات

را کانو  توجه  یخاص هاییتها و فعالجلوه ،مرتبط به صورت منتخب یرا مد یزن
 هدر حوز یخاصتتت یراهبرد و مدل مفهوم یکرد،که لزوماً از رو دهندیخود قرار م

 . کنندینم یتتبع سازیمللیالینب

نظرا  و متخصصا  این های فوق در جلساتی با حضور صاحبمجموعه یافته
ها و مؤستتستتات پژوهشتتی، الملل دانشتتگاهحوزه مشتتتمل بر ده نفر از مدیرا  بین
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صا  حوزه روابط بین ص شد  آموزش عالی ارائه و نظرات الملل و بینمتخ المللی 
 است: 4ترین نکات این نظرسنجی به شرح جدول مهمخبرگا  احصا شده است. 

 

 های ایفای نقش مؤسسات پژوهشی در ارتقای قدرت نرم کشوراولویت .4جدول

 سطح  ولح     هبردی 
 حلی س تی نظ ق حکمر نی لمللیه ی یال  بینسی س  1
 ن  د/ححسسه س تی ححسسه لمللیه ی بینسی س  2
 ن  د/ححسسه ه ی ححسسهشد  د   سن د و ح حح    لمللیبین نعک س   هبرد  3
 ن  د/ححسسه س تی لمللیه ی  جر  ی حاخصِ بینبرن حه 4
 حلی نظ ق د پلم سی علم و فن و ی 5
 حلی/ ج  نی  لمللیتع حل حثب  یاح  د  فض ی سی سی بین 6
 خرد  لمللیبین   ئه پژوهاگر   و  عض ی هی ت علمی د  سطح تح نمندی ق بل 7

 
 یدر سطح مل یبسترساز یازمندن یپژوهش سازی موسساتالمللیبین بر این اساس،

شد ، فهم موضوع المللیبین یفبا تعر یبسترساز یناست. ا یدر سطح نهاد یزو ن
شن یزو ن سه سازی هرالمللیبینشد  اهدا  رو س ساس بر مو  شرح و هابرنامه ا

سه آ  وظایف س ست مو ساس این بر. ا سه هر ا س ساس بر ایمو شم ا  و اندازچ
 این با خود آینده ترستتیم با و خود هایظرفیت و هاتوانمندی نیز و هایشماموریت
صر هاییشاخص رویکرد، شت خواهد فرد به منح سید . دا  نیازمند نتیجه این به ر

 یینسطح کال  تع در. است حوزه این مجریا  و گذارا سیاست توسط بسترسازی
ظام د یهاچارچوز ماستتتین ناور یپل گاهو جا نقش یینکشتتتور و تب یعلم و ف  ی

 ستتازیالمللیبیننظام،  ینکنشتتگرا  درو  ا یردر کنار ستتا یموستتستتات پژوهشتت
به قدرت در  یابیکال  کشور در دست هاییاستموسسات را هدفمند و منطبق با س

  خواهد کرد. یلموسسات تبد یتاز ماه یبه بخش یالمللیننظام ب

 گیرینتیجه

 ملی ثروت و قدرت تولید در روزافزونی نقش یجها  امروز مؤسسات پژوهش در
 نیازمندنرم کشتتتورها  قدرتچارچوز  در یاثربخشتتت ین. اکنندایفا می کشتتتورها

. است المللیبین سپهر در فعال بازیگری عنوا  به پژوهشی مؤسسات ینیآفرنقش
در  یژکسب قدرت و پرست ابزار عنوا  به مؤسسه هایظرفیت و هاتوانمندی ارتقای
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است. پرداختن به مسائل  یعلم جهان هآ  به شبک یوستنمستلزم پ المللی،بین هعرص
منتخب  هو اهدا  هر پنج مؤستتتستتت یتطور که در مأمورهما  ی،مشتتتترک جهان

 جذز المللی،بین یپژوهشتت یهاطرحمشتتارکت در  استتت، شتتده ذکر المللیبین
پژوهشگر و  استاد، عنوا  بهمختلف  هاییتاز مل پژوهشگرا  مستعد و متخصصا 

 شبکه است.  ینبه ا یوستنمؤسسه از ابزار پ ییاجرا یهاکارمند در برنامه
 وبر انجام اصتتالحات  مبتنی «درو  بهنگاه » ستتیاستتت زما هم پیشتتبرد لزوم

به ب»در داخل و  ستتتازیالمللیبین هاییاستتتتاعمال ستتت گاه  بر  یمبتن «یرو ن
ست سترش گرایی،جها  هایسیا شترک هنجارهای و هاارزش گ  تعامل جهانی، م
سی شورها دیگر با سیا ضای ویژهبه ک صلی اع  کال  سطح در جهانی علم شبکه ا

ست حائزاهمیت شسازی المللیبینواقع  در .ا سات پژوه س ست گامدر  یمؤ  ،نخ
و  یشتتامل )نهاد یفروملو  یمل المللی،بینمستتاعد  یهاینهمستتتلزم فراهم بود  زم

 ( است. یفرد
جا نقش گاهو  ظام  ی قه المللیبینکشتتتور در ن با  ی،او منط ستتتطح روابط 

 بر مبتنی کشتتورها المللیبینو شتتکل روابط  یاو منطقه یبزرگ جهان یهاقدرت
سطح زمینه عامل ترینمهم جهانی نظام با تقابل یا تعامل ست.  المللیبینساز در  ا

سس یسطح مل در شور و وجود  هایتیا ستس هاراد»کال  ک تحقق  یبرا «گذاریا
سناد کال  منعکس میسازی المللیبین ساما  یزشود و نکه در ا مند که وجود نظام 

 ینترآنها کامالً مشخص است، مهم یگاهدر آ  نقش نهادها و کارگزارا  مرتبط و جا
 است.  سازی مؤسسات پژوهشیالمللیبین یعامل بسترساز برا

و  هایاستتتدر ستت آ و انعکاس  المللیبینانداز ستتطح نهاد داشتتتن چشتتم در
سه یهابرنامه س شا  از  مؤ صمیم سطح در الزم گیری ارادهشکلن  و گیرندگا ت

اهدا   هگستتتر یفاستتت. تعر ستتازیالمللیمؤستتستته برای بین گذارا ستتیاستتت
سطح فراملکه هم یصورتهب  ییاجرا یهانامهبر یمو تنظ یردرا دربرگ یو مل یزما  

 ینهاستتتت که زم ییمحورها ینترمهم ،اهدا  ینتحقق ا یمؤستتتستتته در راستتتتا
 کند. یمؤسسه را فراهم مسازی المللیبین

 یفتوجه به لزوم تعرذکرشتتده و عدم یهاتحقق شتتاخصصتتورت عدم در
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اقدامات  یرسا ،مؤسسه هاییاستکال  و در سطح س یهاشد  در برنامهالمللیبین
شترک،  شار مقاالت م  المللی، بازدیدهای خارجی،های بیننامهعقد تفاهمهمانند انت

تواند یتنها م ییاجرا یهابرنامه یرو ستتا المللیبین یعلم یدادهایمشتتارکت در رو
 در. دهد توستتعه پراکنده یهامؤستتستته را در حوزه المللیبین یعلم هاییهمکار

ستتتازی المللیبین شتتتاخص عنوا  بهرا  اجرایی هایبرنامه این توا می شتتترایطی
س سه درنظرگرفت که در چارچوز  س ستمؤ شخص  هاییا شه راه م کال  و نق

 .باشد المللیبین یاشد  به مؤسسهیلتبد یموسسه برا
 ثروت و قدرت تولید مدار در باید پژوهشتتی مؤستتستتات المللیبین حضتتور

شور شته قرار ک شد دا سات تجربه. با س ست آ  بیانگر کیرایرانی منتخب مؤ  از که ا
ستاورد چند المللیبین آفرینینقش رهگذر صل ملموس د ست شده حا  در نفوذ: ا

 جذز هد ؛ کشتتتورهای فناوری و علم توستتتعه گذاری،ستتتیاستتتت فرایندهای
ستعدادهای شورهای برتر ا سات در هد  ک س ست؛ گرفته شکل مبدأ مؤ  حضور ا

 انسانی و علمی منابع هدایت و شعب تأسیس طریق از هد  کشورهای در مؤسسه
مشتتارکت و  ینو همچن شتتدهتعیین پژوهشتتی هایاولویت مستتیر در کشتتورها این

سازما  سازنده با  سکو، یلمرتبط از قب المللیینب یهاتعامل  سیاو.ا یون و  ی.دی.
 .یبانک جهان
 ینیآفرمطلوز نقش یربه تصتتتو بخشتتتید عینیت و یابیهویت برای پایا  در

 ،الزم استتت یعلم و فناور یجهان یهاکشتتور در شتتبکه یمؤستتستتات پژوهشتت
 عبارت به شتتود؛ حاصتتل شتتدهگفته تحلیل ستتطوح در نفعا ذی میا  نظراجماع
در سطح  پژوهشی مؤسسات مدیرا  خرد، تحلیل سطح در پژوهشگرا  ترروشن

در  یدبا یمل یلپژوهش  کشتتتور در ستتتطح تحل گذارا یاستتتتو ستتت یا م یلتحل
 نظر حاصل کنند.حصول به آ  اجماع یو چگونگ یندهبزرگ آ یرخصوص تصو

سطح کال / جهانی، ملی، و نهادی زما  اولویتدر پایا ، تحقق هم سه  ها در 
کارگیری این سازی مؤسسات پژوهشی و بهالمللیبرای تحقق بین 3به شرح شکل 

 شود.ابزار برای تقویت قدرت نرم کشور پیشنهاد می
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 سازی مؤسسات پژوهشیالمللیهای بیناولویت .3 شکل

 
در ستتطح کال  اتخاذ راهبرد تعامل با بازیگرا  اصتتلی نظام جهانی، ارتقای ستتطح 

های اصتتلی در شتتبکه ویژه بازیگرانی که نقش گرهها با ستتایر کشتتورها بههمکاری
تال  و کنند و ارتقای ستتتطح روابط با این کشتتتورها به ائجهانی دانش را ایفا می

سب برای نقشهم ستر منا آفرینی نهادها و بازیگرا  گرایی منجر به ایجاد زمینه و ب
هد  بین بهالمللیملی برای تحقق  فای نقش  کارگزارا  تحقق شتتتد  و ای عنوا  

 شود. قدرت نرم کشور می
سی و علمی بر بین سیا سطح ملی، اجماع نخبگا   سازی و تدوین المللیدر 

در این حوزه در کنار استتتقرار نظام دیپلماستتی علمی کشتتور از گر قوانین تستتهیل
سی علمی که در آ  هماولویت ست. نظام دیپلما صلی ا زما  نقش و جایگاه های ا

ساختارها و کارگزارا ، تقسیم کار بین آنها و روابط روشن و چابک درو  این نظام 
 تبیین شده باشد.

ست سیا سطح نهاد اراده  شد بین»گذارا  برای در  شم« المللی  انداز و در چ
هاد اهمیت دارد. مأموریت المللی و المللی، اهدا  بینهای بیناستتتناد راهبردی ن

مدت موستتتستتته باید با رویکرد های کوتاههای اجرایی بلندمدت و نیز برنامهبرنامه
 المللی تدوین شود. بین

های داخلی تها و ظرفیانداز نیازمند تقویت توانمندیدستتتیابی به این چشتتم
شبکه جهانی علم و جذز همکاری سه برای ایفای نقش فعال در  س های علمی مؤ

 عنوا  شریک توانمند در سطح جهانی است. المللی بهبین



 

 

 خذآمنابع و م
 دامغا : دانشگاه دامغا . سیاست زبانی.(. 1392اسپولسکی, ز. )
ضلی, م. ) سی فرهنگی از دیدگاه قدرت 139۵امیرف شد  و دیپلما سی رابطه جهانی  (. برر
 .-تهرا :  پژوهش در علوم و مهندسی.نرم. 
های بنیادی: (. بازیابی از پژوهشتتتگاه دانش12 7, 1399. )های بنیادیدانشپژوهشتتتگاه 

http://ipm.ir/ 
(. بازیابی از پژوهشگاه ژنتیک و زیست 12 7, 1399. )پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری

 http://nigeb.ac.irفناوری: 
شیمی ایرا  سی  شیمی و مهند شگاه  ش1 6, 1399. )پژوه شگاه  یمی و (. بازیابی از پژوه

 /http://ccerci.ac.irمهندسی شیمی ایرا : 
سانی و مطالعات فرهنگی شگاه علوم ان شگاه علوم 16 ۵, 1399. )پژوه (. بازیابی از پژوه

 https://www.ihcs.ac.ir/faانسانی و مطالعات فرهنگی: 
 http://ari.ac.ir(. بازیابی از پژوهشگاه هوافضا: 20 ۵, 1399. )پژوهشگاه هوافضا

المللی در تولید قدرت ((. ظرفیت انگاره بین1۵)3, 1391زاده، غ و ستتتیفی، ی. )چگنی 
 .242-203, ص. روابط خارجینرم. 

المللی شتتد  آموزش المللی: بین(. دانشتتگاه ایرانی در ستتپهر بین1396حستتینی مقدم, م. )
 عالی و آینده دانشگاه در ایرا . تهرا : پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

(. رهبری و مدیریت در 1396یوسف کمال الزما ؛ منصوره ابراهیمی. ) ;فر, فاطمهیدیحم
, ریزی در آموزش عالیفصتتلنامه پژوهش و برنامهستتازی آموزش عالی. المللیبین

49-71. 
 ها و شتترایط امکا .آموزش عالی بین المللی،استتتراتژی(. 1396خرستتندی طاستتکوه, ع. )

 نگی و اجتماعی.تهرا : پژوهشگاه مطالعات فره
های درسی سازی برنامه(. روند بین المللی1390فتحی؛ کوروش. ) ;فر, مهرنوشخشنودی

 .106-77, رهیافتی نو در مدیریت آموزشیبا رویکرد آموزش از راه دور. 
شد  آموزش عالی: چالش(. بین1398سرکارآرانی, م. ) ستالمللی  سیا ها و ها، راهبردها، 

 .184-183, سیاسی اقتصادیاطالعات ها. برنامه
(. گزارش پروژه ارتقا و تبدیل پنج دانشگاه و پژوهشگاه به تراز 1397شریعتی نیاسر, م. )
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دانشگاه برتر دنیا. تهرا ، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.  200
 تهرا : معاونت آموزشی وزارت عتف.

لی، نگاهی به روندهای جهانی در , بهار(. جهانی شتتد  و آموزش عا1386فاضتتلی,  . )
, ص. فصتتلنامه علوم اجتماعیتحوالت آموزش عالی و وضتتعیت آموزشتتی ایرا . 

1-41. 
 تهرا : هرمس. قدرت و دانش.(. 1392فوکو, م. )

 (. عصر اطالعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ. تهرا : طرح نو.1383کاستلز, م. )
. قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری , پاییز(139۵مطیعی، مریم. ) ;مایلی, محمدرضا

 .209-190, ص. فصلنامه علمی مطالعات روابط بین المللاسالمی ایرا . 
 تهرا : مرکز نشر دانشگاهی. دستنامه سنندج.(. 1398منتظر, غ. )
 تهرا : نشر نی. قدرت و دانش.(. 1393نای , ج. )
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