
المللیبینهای علمی همکاری



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
المللیهای علمی بینهمکاریو مرکز مطالعات 



متولیعنوانبهفناوریوتحقیقاتعلوموزارتبینالمللیعلمیهمکاریهایومطالعاتمرکز
وسازمانهاازبرخیدرعضویتهماهنگیمرجععنوانبهومتبوعوزارتبینالمللیفعالیتهای

جهانمیعلسازمانهایشبکهعبدالسالم،نظریفیزیکبینالمللیمرکزمانندبینالمللیمجامع
وعلمشبکههایمانندمراکزیدبیرخانهوداشته،فعالیت(TWAS)جهانعلومفرهنگستانسوم،

شدانمحصوالتوشتابگرهاکمیسیونکشور،علمیقطبهایشورایاسالمی،کشورهایفناوری
ودانشگاههابینالمللیشناسههایارزیابیبرنامه،1394سالدرآنبرافزون.استبودهبنیان

طریقازجهاندرکشورجایگاهاعتالیوتقویتهدفباکشورپژوهشیوعالیآموزشموسسات
.شدآغازبینالمللیعلمیروابطگسترش



المللیهای علمی بینمطالعات و همکاریمرکزاندازچشم

مشترکهایدورهبرگزاریدانشجو،واستادتبادل)زمینهدرخارجیهایدانشگاهوسساتؤمباهمکاری•
ترک،مشعلمیوصنعتیهایپروژهانجاممشترک،معتبرعلمینشریاتاندازیراهدکتری،وارشدکارشناسی
کمترمدتکوتاههایدورهبرایاساتیداعزاموخارجیاساتیدازدعوتالمللی،بینعلمیهایکنفرانسبرگزاری

(...وماهیکاز

(آزادوبورسیهصورتبه)خارجیدانشجویانجذب•

خارجیدانشجویانبرایمدتکوتاهتاریخیوفرهنگیهایدورهبرگزاری•

مدتوتاهکمطالعاتیهایفرصتازاستفادهبرایدکتریدانشجویانوعلمیهیاتاعضایالزاموشرایطتسهیل•



یالمللهای علمی بینمطالعات و همکاریمرکزاهداف و وظایف 

باوخصصیتتشکلهایبهکمکومتخصصانازاستفادهباعلمیتوسعهوبنیادیمسائلشناساییومطالعه
بینالمللیتجاربازبهرهگیری

بینالمللییامنطقهایهمایشهایوآموزشیکارگاههایودورههابرگزاریدرهماهنگیوبرنامهریزی

توجهبامللیبینالوعلمیمراکزوتحقیقاتیودانشگاهیمراکزمیاندانشگاهعلمیارتباطتسهیلوگسترش
دانشگاهنسبیمزیتهایوپژوهشیاولویتهایبه

پژوهشینیازهایرفعبرایبینالمللیعلمیامکاناتشناسایی

،جهاندردانشتولیدعرصههایدردانشگاهمستمرحضورارتقایبهکمکوارزیابیبررسی

پژوهشیوآموزشیتعاملبرقراریمنظوربهمشترکآموزشیهایدورهبرگزاری

مرتبطهایمعاونتهمکاریباخارجیاساتیدودانشجوپذیرشنامهآییناجرایوتدوینبرنظارت



بین المللی علمیهمکاری هایتقویت راهبردها و 

بین المللیعلمیهمکاری هایراهبردهای•

گاهیاندانشوالتحصیالنفارغآتینسلهایبرایراجدیدیهایچالشوهافرصتروزافزون،شدنالمللیبین
تبادلویادگیریتحقیق،بربایستیجدیدفرصتهایشناساییمنظوربهبنابراین،.داشتخواهدهمراهبه

.شدمتمرکزبینالمللیعلمی

بین المللیعلمیهمکاری هایتقویت•

اعضایادلتبمشترک،تحقیقاتدانشگاهی،بینهایمشارکتترویج،طریقازبینالمللیهمکاریهایتقویت
.استالمللیبیندانشگاهیجامعهیکایجادودانشجووعلمیهیات



المللیهای علمی بینمطالعات و همکاریبرنامه اجرایی مرکز 

علمیمراکزدربینالمللیعلمیهمایشهایوآموزشیکارگاههایبرگزاریازحمایت•

بینالمللیهمایشهایدردانشجویانشرکتازحمایت•

علمیسفرهایازحمایت•

...وبینالمللیعلمیهمکاریهایساالنههمایشهایبرگزاری•



درآنجنتایکهگرفتقراربررسیوچالشموردحوزهاینکارگروهتوسطالمللیبینعلمیهایهمکاریمرکز
.استگردیدهارائههازمینهایندرنیزپیشنهادهاییهمچنینوشدهبندیدستهمحورچهار

شناختیوالتحصیلیفارغخدمات،ارائه،جذبهایچالشبررسی:اولمحور

سازیالمللیبیندرالمللبیندانشجویانجایگاه:دوممحور

المللیبیندانشجویانحوزهدردانشگاهدرخدماتسازیمتمرکزوساختار:سوممحور

المللبیندانشجویانسالمزیستارتقاءوسازگاریدرهاحلراه:چهارممحور



شناختیهای جذب، ارائه خدمات، فارغ التحصیلی و بررسی چالش: محور اول

ارهایهاوراهکبرخیازچالش.هایزیادیموردبررسیقرارگرفتدربارهمحوراولمیانافرادکارگروهگفتگوهایفراوانیشدوچالش
:پیشنهادیهمکارانارجمندبهقرارزیراست

جذب دانشجویان بین المللسسات ؤمعدم ساماندهی مناسب کارگزاران و 

: راهکار پیشنهادی
مؤسسات و کارگزاران جذب دانشجو با تدوین آیین نامه و شیوه نامه های مدون و ساماندهی 

منسجم از سوی سازمان امور دانشجویان

دانشجوها در پذیرش تشتت دانشگاه
(کنندالتحصیل میها بدون آموزش زبان فارسی و برخی دیگر به همراه آموزش زبان فارسی فارغبرخی دانشگاه) 

:  راهکار پیشنهادی
ها صادر کند یا مؤکداً بر یک روش عتف مجوز تحصیل به هر دو روش را برای دانشگاهوزارت 

.های مختلف عمل کنندها به گونهفشاری کند و اجازه ندهد که دانشگاهپای



شناختیهای جذب، ارائه خدمات، فارغ التحصیلی و بررسی چالش: محور اول

مشکل ثبت گوشی تلفن همراه در فرودگاه 

(افتدمیدربدوورودملزمهستندکهگوشیخودراثبتکننددرغیراینصورتپسازیکماهگوشیازکاردانشجویان)

:راهکار پیشنهادی
اه بعد گفتگو با وزرات مربوطه برای مجاز بودن ثبت گوشی در هر جای کشور و حداقل تا حدود یک م

از ورود به کشور 
 دادن سیم کارت

مشکل افتتاح حسب، دریافت و تمدید کارت بانکی

:راهکار پیشنهادی
تاح حساب الملل برای افتگفتگو با یک یا چند بانک خاص و متمرکز کردن تمام دانشجویان بین

ها در سراسر کشورو تمدید کارت در آن بانک



شناختیهای جذب، ارائه خدمات، فارغ التحصیلی و بررسی چالش: محور اول

مختلفهایدانشگاهدرالمللبیندانشجویانازدریافتیهایشهریهبودننامتوازنویکپارچگیفقدان

: راهکار پیشنهادی
هاگاههای دریافتی توسط سازمان و ابالغ به دانشتعیین حداقل و حداکثر برای شهریه

زبانه بودن مدارک تحصیلیتک

:راهکار پیشنهادی
المللاعطای مدرک دو زبانه فارسی و انگلیسی به دانشجویان بین



شناختیهای جذب، ارائه خدمات، فارغ التحصیلی و بررسی چالش: محور اول

المللطوالنی شدن فرایند صدور مجوز اقامت و ورود و خروج مکرر دانشجویان بین

:راهکار پیشنهادی
کوتاه کردن فرایند مزبور به روش مقتضی و قانونی

رفاهیمناسب عدم وجود امکانات زیرساختی و 

:  راهکار پیشنهادی
استانداردصورتبهخوابگاهساخت:ماننددانشجوپذیرشازقبلهازیرساختتقویتوایجاد
هببورسیهدانشجویانبرایمعیاریکهصورتیبهرفاهی،وفرهنگیآموزشی،استانداردهایرعایت

.باشدهادانشگاه



شناختیهای جذب، ارائه خدمات، فارغ التحصیلی و بررسی چالش: محور اول

المللعدم انگیزه کافی برخی از اعضای هیأت علمی برای پذیرش دانشجویان بین

:راهکار پیشنهادی
المللینبدانشجویانپژوهشیوآموزشیکیفیتافزایشوپذیرشبرایاساتیدبهالزمهایمشوقاعطای

المللوجود عدم شفافیت در اختصاص بودجه به مسائل دانشجویان بین

:پیشنهادیراهکار 
ا حوزه های مرتبط بالملل و دادن رونوشت در تمام نامههای اختصاص یافته به امور بینسازی بودجهشفاف

المللبینامور دانشجویان 



شناختیهای جذب، ارائه خدمات، فارغ التحصیلی و بررسی چالش: محور اول

تشتت و افراط و تفریط در نوع نگاه به جذب و پذیرش دانشجویان

:صالح و ایجاد توازن در نگاه از طریقاراهکار پیشنهادی               
کارمندانواساتیدبرایافزاییدانشهایدورهبرگزاری
جویاندانشاموربرسازماننظارتتقویتودانشجویانبامرتبطمسئوالنتمامودانشجویانسطحدرعمومیسازیفرهنگ

مرتبطفرایندهایانجامدر

المللهای برتر دولتی در جذب دانشجویان بینضعف کنشگری دانشگاه

:  راهکار پیشنهادی
مللی، الهای خود در مجامع بینها؛ ارائه مزیتها در دیپلماسی علمی نظیر، انعقاد و اجرای تفاهم نامهفعال شدن دانشگاه

.التحصیالنهای فارغمندی در ظرفیتهای خیّر بنیان و بهرههای تابستانی، بورسبرگزاری دوره



سازیالمللیالملل در بینجایگاه دانشجویان بین: محور دوم

تحققومیعلدیپلماسیسازی،المللیبینهایمؤلفهترینمهمازیکیکهرسیدنتیجهاینبهگروهکاراین
.هستندالمللبیندانشجویانعلمی؛مرجعیت

محوروههمسایکشورهایاست،معتقدالمللبیندانشجویانجذبدرملیتیتنوعبرتأکیدضمنکارگروه،
بعدیاولویتدرانقالبهایآرمانباهمسوواسالمجهانکشورهایوبرخوردارندنخستاولویتازمقاومت
.هستندالمللبیندانشجویانپذیرشوجذببرای

جذبمحوریتباعلمیمرجعیتوسازیالمللبینتحققبرایالزمبسترسازیهادانشگاهدیگرآنکه،
:مانندایرانیغیردانشجویان

بایستهخدماتارائهوجذببرایاساتیدوهادانشگاهبرایرغبتوانگیزهتقویت

خصمشساختارکههاییدانشگاهدرالمللبیندانشجویانامورادارهساختارمتمرکزسازیوسازیچابک
.(استشدهدادهالزمپشنهاداتوگردیدهبررسیمسالهاینتفصیلبهسوممحوردر).ندارند



للیالمساختار و متمرکزسازی خدمات در دانشگاه در حوزه دانشجویان بین: محور سوم

ساختاردرتشتتوجودالملل،بیندانشجویانامورمدیریتدربارههادانشگاهمشکالتترینمهمازیکی
کشورهایدانشگاهدرالمللبیندانشجویانامورمدیریتعموما.استدانشگاهدردانشجویانمدیریت
شرحبهاهدانشگدرالمللبیندانشجویانمدیریتساختار.نیستایشدهتعریفومنظمساختاردارای
.استذیل



.اندالمللیبهعنوانزیرمجموعهحوزهریاستتعریفشدههایعلمیبیندرجدولزیر،همکاری

ارومیهگیالنعلم و فناوری مازندرانبوعلی سیناجیرفت

دامغانمالیرفرهنگیانخوارزمیجهرم

کوثرنیشابورفساسمناناراک

صنعتی قمهرمزگانگلستانچمران اهوازبجنورد

شهید مطهرییزدگنبدکاووسشیرازبناب

صنعتی شاهرودساری، میبدتفرشاردکانفردوسی مشهد

هنرصنعتی شریفاصفهانشهیدبهشتیالزهرا

خواجه نصیرالدین لرستانکردستانکرمانشاه
طوسی

بین الملل امام خمینی



.ندامدیریتتعریفشدهبخشدرالمللیبهعنوانزیرمجموعهحوزهریاستهایعلمیبیندرنمودارزیر،همکاری 















 

 

 

 

 

 

 دانشگاه

 کاشان یاسو  شهیدمدنیآذربایجان صنعتیسهند زنجان

 حوزهریاست

 مدیریت

 همکاریهایعلمیبینالمللی



.اندتعریفشده(معاونتمستقل)المللبینالمللیبهعنوانزیرمجموعهحوزهمعاونتهایعلمیبیندرنمودارزیر،همکاری

دانشگاه

تهران

المللمعاونتبین

علموصنعتامیرکبیر

المللیهایعلمیبینهمکاری



.دانهاودربخشمعاونتپژوهشوفناوریتعریفشدهالمللیبهعنوانزیرمجموعهحوزهمعاونتهایعلمیبیندرنمودارزیر،همکاری



 

 

 

 

 













 دانشگاه

 شهرکرد باهنرکرمان ایالم

 معاونتها

 معاونتپژوهشوفناوری

 تبریز

 همکاریهایعلمیبینالمللی

 

 عالمهطباطبایی



للیالمساختار و متمرکزسازی خدمات در دانشگاه در حوزه دانشجویان بین: محور سوم

دارایهادانشگاهازمعدودیتعداد).استمحدودالمللبینامورمعاونتحوزه،شددادهنشاننمودارهاوجدولدرکهطورهمان
،(صنعتوعلمدانشگاه،امیرکبیردانشگاهتهران،دانشگاهمانند،هستندمعاونت

وعلماهدانشگ،امیرکبیرتهران،دانشگاهمانندهستندمعاونتدارایهادانشگاهازمعدودیتعداد)المللبینامورمعاونت
(صنعت

المللبیندانشجویانامورمدیرورئیسمشاور

المللبیندانشجویاناموروعمومیروابطمدیر

دانشگاهرییسنظرزیروالمللیبینوعلمیروابطمدیر

آموزشیمعاونتزیرنظرالمللبینامورمدیر

دانشجوییمعاونتزیرنظرالمللبینامورمدیر

پژوهشیمعاونتزیرنظرالمللبینامورمدیر

شوندمیمدیریتآموزشیمعاونتتوسطتنهاومشخصمدیربدون.



المللیساختار و متمرکزسازی خدمات در دانشگاه در حوزه دانشجویان بین: محور سوم

:پیشنهادیراهکار

مدیریت،نایبهبخشیانسجامبرایالملل؛بیندانشجویانامورمدیریتبرایکارگروهاعضای
:کردندمطرحراذیلپیشنهادهای

المللبینامورمعاونبهالمللبینروابطمدیرنمودنتبدیل

دانشگاهریاستمستقیمزیرنظرالمللبیندانشجویانسرپرستیادارهایجاد

داشتندتأکیداولروشبراعضااکثریت.



لالملها در سازگاری و ارتقاء زیست سالم دانشجویان بینمسائل و راه حل: محور چهارم

راهکار پیشنهادی مسائل

محورگروهآموزشیعلمی،فرهنگی،هایبرنامهفوقتقویت المللبیندانشجویانزیستیسازگاریضعف

-ینبدانشجویانبهترتعاملجهتالزمارتباطیسازوکارایجاد
جامعهوایرانیدانشجویانباالملل

هجامعودانشجویانبینالزمارتباطیبسترهایفقدانوضعف

درهادانشگاهکارمندانواساتیدمسوالن،ورودعدم:الف
.ایفرقهتعصباتومذهبیمسایل

دانشجویانمیاندرملیتیومذهبیهایچالشومشکالتوجود
المللبین

اممقنهادمانند،دانشگاهفرهنگینهادهایبیشترحضور:ب
ومعضالتفصلوحلدرفرهنگیمعاونتورهبریمعظم

.فرهنگیمشکالت



، به المللی در دانشگاه ایالمهای علمی بینپس از بررسی جایگاه همکاری
گاه در در این دانشالملل دانشجویان بینپذیرش و روند تحصیلیوضعیت 

.شودمواضع مختلف پرداخته می



الملل در دانشگاه ایالمهای علمی بینمرکز همکاری

المللیبینهایفعالیتاجرایوهماهنگیبرای1389سالماهمهردرعلمیهایهمکاریوبینالمللروابطدفتر
استهانیجدانشاقتصادعرصهدراساسیارکانازیکیعالیآموزششدنالمللیبینمفهوم.شدتأسیسایالمدانشگاه

معلمسنتیِآموزشتعویضبهنیازروایناز.دهدمیقرارتأثیرتحتسیاسیواجتماعیاقتصادی،لحاظازراجامعهو
اهمیتائزحبسیاراست،مشترکیادگیریودانشادغاموبررسیاعمال،ایجاد،برمبتنیکهیادگیریجدیدنوعبامحور
.استاهدافاینبهدستیابیجهتدرعلمییهایهمکاروالمللبینروابطدفترفعالیتهای.باشدمی



الملل در دانشگاه ایالمهای علمی بینمرکز همکاریوظایف

آنبامرتبطعملیبرنامهتدوینودانشگاهسازیالمللیبینجهتراهکارهاییایجادوتهیه.

ملیوالمللیبینعلمیهایهمکاریهاینامهتفاهمبهمربوطمسائلکلیهبهرسیدگی

کشورازخار درالمللیبینعلمیسمینارهایوهانشستدردانشگاهیفعاالنمشارکتبهمربوطامورانجام

خارجیمهمانانویزایصدورجهتایرانفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتالمللیبین-علمیهمکاریهایدفترباالزممکاتبات
دانشگاهرسمی

آنبرگزاریبودجهتهیهوالمللیبینکنفرانسهایسازماندهی

سازمانیهمکاریهایومشارکتمدیریتواستراتژیکتوافقنامههایایجاد

اینبرعالوه.عربیوکردیفارسی،انگلیسی،زبانهایبهدانشگاهیبروشورهایتهیه



الملل در دانشگاه ایالمهای علمی بینمرکز همکاریالمللی درساماندهی امور دانشجویان بین

ندارابودناندوتعییالمللیکهمدارکخودراازطریقایمیلیابهصورتشخصیبهدانشگاهتحویلدادههایدانشجویانبینبررسیدرخواست
معیارها،مدارکواطالعاتالزمجهتتحصیلدردانشگاه

ارسالمدارکدانشجویانبهمعاونتآموزشیوتحصیالتتکمیلیدانشگاهجهتصدورپذیرشاولیه

جوییارسالمدارکبهسازماناموردانشجویانغیرایرانیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریبرایتأییدپذیرشنهاییوصدورویزاواقامتدانش

تهابهواحدهایاداریمربوطهبرایتکمیلثبتنام،اسکان،کارتدانشجوییوپرداخناماولیهازدانشجویانوسپسمراجعهآنانجامثبت
هزینههایتحصیلی

بیمهکردنتمامدانشجویانخارجیمشغولبهتحصیلدانشگاه

هایخارجیدرصورتنیازارائهاطالعاتآماریدرمورددانشجویانخار ازکشوربهاداراتداخلیوسازمان

المللوهمکاریعلمیسایتروابطبینروزرسانیاطالعاتوببه

مکاتباتاداریباوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریبرایمسائلمربوطبهویزاوارزخارجیدانشجویانواعضاءهیأتعلمیدانشگاه

صدورگواهیاشتغالبهتحصیلبهزبانانگلیسیدرصورتدرخواست



نفر933
تا کنون95الملل از سال تعداد کل دانشجویان بین•

نفر112

ند یا االمللی که اقدام به ثبت نام نکردهتعداد کل دانشجویان بین•
.اندانصرف داده

نفر814
.اندهنامه خود نمودالمللی که اقدام به انتخاب پایاندانشجویان بین•

نفر145
.دنامه خود  هستنالمللی که در حال دفاع از پایاندانشجویان بین•

نفر110
.اندالتحصیل شدهالمللی که دفاع کرده و فارغدانشجویان بین•

نفر121
.اندشدهالتحصیلالمللی که تا کنون فارغتعداد کل دانشجویان بین•



نفر8 نفر304نفر409نفر158نفر26نفر28

الملل به تفکیک سال ورود آنان به دانشگاهورود دانشجویان بین

سال 
1395

سال 
1396

سال 
1397

سال 
1398

سال 
1399

سال 
1400



.هستند(دانشکدهاساس بر )نامه خود المللی که در حال انجام و رسیدگی به پایاندانشجویان بین

نفر90
دانشکده علوم انسانی•

نفر119
دانشکده علوم پایه•

نفر13
دانشکده الهیات•

نفر22
دانشکده فنی و مهندسی•

نفر12
دانشکده کشاورزی•

نفر11
دانشکده پیرادامپزشکی•



هستند( بر اساس رشته دانشگاهی)نامه خود المللی که در حال انجام و رسیدگی به پایاندانشجویان بین

رشته دانشگاهی
زبان و 
ادبیات 

عرب

-جامعه

شناسی
مدیریت 
ورزشی

زبان 
یانگلیس

حسابدار
ی

تاریخ 
تشیع

تاریخ 
اسالم

زبان 
فارسی

بیماری 
شناسی
گیاهی

نفر1نفر3نفر3نفر2نفر8نفر6نفر27نفر5نفر16فراوانی

-زیست
شناسی 
میکروب

بافت شیمیژیمیکروبیولوفیزیک
شناسی

باکتری 
شناسی

توسعه علوم دامی
روستایی

زراعت و 
باغبانی

نفر6نفر2نفر7نفر1نفر3نفر19نفر60نفر8نفر31فراوانی

مدیریت 
منابع 
خاک

مهندسی جغرافیابرقریاضی
مکانیک

زبان 
شناسی

مدیریتاقتصاد

نفر11نفر 3نفر6نفر1نفر2نفر4نفر15نفر4فراوانی


