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ر بین المللی سازی آموزش عالی د
2دانشگاه های ایران
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 Globalization

 Capitalist economic logic: maximizing benefit 

 Capital + “knowledge” vs. labor + raw materials 

 Run from fewer and fewer centres  One centre to control the whole

 Flattens the world into similarity  Follow my lead
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Globalization in Science

 indexing services

 university rankings

 educational-economic cycles
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 Recognition of diversity and difference 

 cultural logic: developing intercultural competence 

 de-centered networks
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Internationalization



Internationalization in Science

 a series of educational and research policies and 

actions implemented by universities and 

research centers 

 The modification of research, educational and 

cultural approaches with a defined perspective 

 Re-envisioning the aims, culture, and mission 

statement of higher education institutions;
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Simplified Models
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 Draw a long-term internationalization plan

 Exchange programs for professors, students and staff

 Develop E-learning programs and distance education

 Expand Joint Research programs and grant applications

 short-/long-term Workshops

 Guest-professors
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Implement Internationalization



 Promote and diversify national identity

 access to Research Funds through joint projects/collaboration

 access to Scholarships and fellowships for students

 Gradual expansion of Alumni network 

 Better Access to the world’s job market

10

Implement Internationalization



 train students with international standards and vision

 improve scientific self-confidence

 prepare for Future Changes and challenges

 use English for education and research

 international degrees and certificates, e.g. Double-degrees

 develop the capability to quickly and smoothly Adapt to new 

research and education environments. 
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Implement Internationalization



مدتبلندهایبرنامه

مدتمیانهایبرنامه

مدتکوتاههایبرنامه

برنامه های راهبردی در بین المللی سازی دانشگاهها

12



 لمللیدانشگاهها برای مقاصد بین افرهنگ سازی ارائه برنامه ای مدون با پشتکاری جدی در

مقابله با فرهنگ مدرک گرایی در کشور

کاربردی و -مبارزه با مرگ کیفی آموزش عالی در برخی موسسات غیر انتفاعی و مراکز جامع علمی...
جدیت در امر  نظارت بر کیفیت پژوهش و آموزش در کشور

 مبارزه همزمان با فرار استعدادهای علمی کشور

 مللیالبین در سریعترین زمان ممکن برای اساتید و دانشجویان روادید تسهیل راه برای امکان صدور

 مشکالتتوسعه همکاری دوستانه بین المللی دولتها به منظور حل

 المللی البته با رعایت اصول اسالمیرفع تنش های سیاسی و ایجاد فضای امن بین
 بشرافراد طبیعی به ادیان، مذاهب، عقاید بشردوستانه و آزادی های احترام

 همانند بسیاری از دانشگاههای کشوربودجه کافی تخصیص

:برنامه های بلند مدت

برنامه های راهبردی در بین المللی سازی دانشگاهها
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 های خواهرخواندگی بین دانشگاههاتفاهم نامه و قرارداد

 ا انهاهای الزم جهت شناخت وضعیت دانشگاههای سایر کشورها به منظور تدوین برنامه های همکاری ببررسی

 مربوطهمعرفی دوره ها و بورس های خارجی جهت بهره برداری اساتید و دانشجویان بر اساس ضوابط

 المللیبین المللی جهت استفاده از فرصت های بین نهادهای

............

برنامه های راهبردی در بین المللی سازی دانشگاهها

:مدتمیان برنامه های 
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به روزرسانی سایت دانشگاه

 فرصت مطالعاتی اساتید/ کنفرانس ها/شرکت در سمینارها

استفاده اساتید از فرصت مطالعاتی

پروژه های مشترک با همتای بین المللی

 غیر ایرانیپذیرش دانشجوی

 المللیکنفرانس های بین /افزایش برگزاری سمینارها

 بروشورکتابچه و انتشار

 گاهمرکز کامپیوتر دانشدانشگاه               سایت روزرسانی محتوی درسی استاد در به

...

برنامه های راهبردی در بین المللی سازی دانشگاهها

:مدتکوتاه برنامه های 
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 مللی بلکه عامل افزایش ارتباطات بین النیست، المللی سازی به خودی خود هدف بین

.جامعه جهانیست

 ا، جغرافی)هیچ مدل کلی یکسانی برای بین المللی سازی همه دانشگاهها وجود ندارد

(فرهنگ، تاریخ و پیشینه کشورها و شهرها
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را بسوی بین المللی شدن رهنمون می سازددانشگاه ها عواملی که 



 گردشگری استانسازی امکانات و جاذبه های برجسته

 سازمانها و صنعت کشور با دانشگاهها در حوزه پژوهشارتباط

 آندر دانشگاهها و تعادل بودجه امور بین الملل تخصیص

 امور بین الملل دانشگاههاامکانات دفاتر تعادل در تخصیص

......

را بسوی بین المللی شدن رهنمون می سازددانشگاه ها عواملی که 
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دن زیر ساختهای بین المللی ش
عالیآموزش 

:پویایی در
بهبود کیفیت 

ق و فعالیتهای تحقی
توسعه

بهبود کیفیت 
خدمات
هادانشگاه 

آماده نمودن 
برای دانشجویان 

مواجهه با پدیده ی 
بین المللی

شدن

بهبود رتبه 
دانشگاه

تأمین نیاز بازار و 
تربیت دانش آموخته
هایی که مهارت الزم 
برای ورود به بازارهای 

جهانی را دارند
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ارتقای سطح زبان 
ای انگلیسی میان اعض
هیات علمی و 
دانشجویان 



مراکز زبان

دانشجویان

هیات علمی 
گروههای 
آموزشی 

مدیریت 
دانشگاه

دانشگاههای 
خواهر خوانده

کارافرینان 
آینده 

کارمندان

دفاتر امور بین 
الملل

را بسوی بین المللی شدن رهنمون می سازددانشگاه هاعواملی که 
19

دانشکده
ها



 دهدرا به خوبی شناخته و نمایش خود قوت دانشکده باید نقاط.

 سالتدریس حداقل یک درس دکتری در هر گروه آموزشی در /دفاع از پایان نامه/مجازیآموزش

 دانشکده مدیران گروههای آموزشی و، همکاری و برنامه ریزی مستمر جهت هماهنگیجدی نیاز

ها با دفاتر بین المللی 

....
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را بسوی بین المللی شدن رهنمون می سازد( گروه های آموزشی)دانشکده عواملی که 



عضو هیئت علمی در بین المللی سازی دانشگاهویژگی

نظم بیشتر در تشکیل کالسها

تحقیقاتی/پویایی در فعالیتهای علمی

 مهارت بینافرهنگیداشتن

استمرار در به روز نمودن صفحه شخصی خود در وبسایتهای علمی

 عالقه مند به فعالیتهای بین المللی

مشارکت در سمینارها و سخنرانی های بین المللی

هر استاد دعوت از یک استاد مهمان در سال در گروه آموزشی
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سیستان و بلوچستان دانشگاه 

هماهنگ کننده ملی همکاری های مرکز 

کشورهای بین المللی با -علمی

پاکستان و افغانستان
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رییس کارگروهسازمان/کشور

اتحادیه اروپا
مرکز مطالعات و همکاری دانشگاه تهران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، 

های علمی بین المللی
دانشگاه خوارزمیاتریش

پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوریآفریقای جنوبی

دانشگاه کردستاناقلیم کردستان عراق
دانشگاه علم و صنعت ایرانآلمان
معاونت پژوهش و فناوریایتالیا

وسیطدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین بالروس
دانشگاه سیستان و بلوچستانپاکستان

دانشگاه تبریزترکیه
دانشگاه شهید بهشتیروسیه
دانشگاه صنعتی اصفهانسوئیس
دانشگاه صنعتی امیرکبیرفرانسه

دانشگاه اصفهانکره جنوبی

دانشگاه یزدمجارستان
دانشگاه فردوسی مشهدهندوستان
دانشگاه محقق اردبیلیگرجستان
دانشگاه ارومیهارمنستان

دانشگاه صنعتی شریفچین
دانشگاه گیالنسوئد

بین المللی با دیگر کشورها-برخی از مراکز هماهنگ کننده ملی همکاری های علمی



عضویت در سازمانها و موسسات بین المللی

تفاهمنامه های بین المللی

تشویق و همکاری در برگزاری کنفرانس های بین المللی

 کشوراساتید ایرانی برای تدریس در خارج از ترغیب

 طرح برنامه های علمی مشترک(MSRT-PSF)

ایجاد زیرساخت جذب دانشجوی خارجی

 مطالعاتیهای به استفاده از فرصت اساتید ترغیب

25:دفاتر امور بین المللبرخی خدمات 



 دانشگاهسایت انگلیسی نظارت در به روزرسانی وب

 و ایجاد زمینه برای اعزام موقت دانشجو به خارجترغیب

 المللیو ایجاد زمینه برای پذیرش دانشجوی بین ترغیب

 های در کلیه حوزهآموزش فرهنگ بین المللی سازی دانشگاه جهت ریزی کمک در برنامه

دانشگاه داخلی با راهبری و حمایت 

 و بروشورهای بین المللی همکاری در تهیه کتابچه ها

26 :دفاتر امور بین المللبرخی خدمات 



دانشکدهسایت انگلیسی بروزرسانی وب : دانشکده ها و گروههای آموزشی

بروزرسانی صفحه شخصی انگلیسی در وب سایت دانشگاه:  عضو هیات علمی

ظیر پایگاه های آکادمیک نبروزرسانی صفحه شخصی انگلیسی در :  عضو هیات علمی

Google Scholar/Research Gate/…

بارگزاری سیالبس دروس ترم جاری توسط عضو محترم هیات علمی در صفحه شخصی

27(هفته ای4)دور اول -گامهای اولیه بین المللی سازی



(یکسال)دور دوم -بین المللی سازیثانویه گامهای 

از یک استاد مدعو ( از هر گروه آموزشی)دعوت : دانشکده ها و گروههای آموزشی
سالبه زبان انگلیسی در ( قسمتی از واحد آموزشی)جهت ارائه سمینار 

ر چاپ حداقل یک مقاله انگلیسی از هر گروه آموزشی با استاد غی: گروه آموزشی
ایرانی

حداقل یک پروژه بین المللی مشترک با همتای غیر ایرانی: گروه آموزشی
کارگاهحداقل برگزاری یک سمینار بین المللی و یک : دانشکده

 گلیسیانیک درس عضو هیات علمی در هر سال تحصیلی به زبان تالش برای تدریس

بروزرسانی کلیه مفاد دور اول: علمیهیات عضو /گروه آموزشی/دانشکده

28



گزارش عملکردی از 

چند ماه اخیر امور بین الملل در برخی فعالیتهای دفتر 
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 پاکستاناول طرح های مشترک ایران و به انجام دور امور مربوط پیگیری

 پاکستانو ایران طرح های مشترک دوم دور اجرای

ت علوم، تایید عناوین پروژه های تحقیقاتی مشترک با همتای پاکستانی و اخذ توافق مالی از وزار)
(تحقیقات و فناوری

30 اخیر چند ماهه فعالیت های دفتر امور بین الملل در 



 مکاری گیری دانشگاه سیستان و بلوچستان برای کارگروه ملی هعضو
:  پاکستانهای علمی ایران و 

دانشگاه یزد

 زنجانتحصیالت تکمیلی علوم پایه دانشگاه

 شهید باهنر کرماندانشگاه

 خلیج فارس دانشگاه

 فضایی ایران پژوهشگاه

 علوم و صنایع غذایی مشهدپژوهشکده

31اخیر چند ماهه فعالیت های دفتر امور بین الملل در 



 مللیبین ال-همکاریهای علمیدانشگاه سیستان و بلوچستان در کارگروه های عضویت:

 روسیه: شهید بهشتی تهراندانشگاه

 مجارستان: یزددانشگاه

 سویس: صنعتی اصفهاندانشگاه

 بالروس: دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

32 اخیر چند ماهه فعالیت های دفتر امور بین الملل در 



 تشکیل شورای بین المللی در دانشگاه و عضوگیری از کلیه دانشکده ها

 1396در آبانماه "اقبال و دنیای ما"بین المللی همکاری در همایش

تنظیم تفاهم نامه علمی با دانشگاه شهید ربانی کابل افغانستان

 راه سعادت تخار افغانستانتنظیم تفاهم نامه علمی با دانشگاه

 افغانستانبنیاد نخبگان تنظیم تفاهم نامه علمی با

 (انگلیسی/ فارسی) اندازی سامانه ی ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی در سایت دانشگاه راه

روه دریافت و بررسی مدارک دانشجویان غیر ایرانی و ارسال آنها به معاونت آموزشی جهت اخذ تاییدیه ادامه  تحصیل از گ

(ثبت نام نموده انددانشجوی پاکستانی 3دانشجوی افغانی و 70تا کنون ) های آموزشی مربوطه 

 ارسال مدارک متقاضیان برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور بررسی صالحیت عمومی و ...

33 اخیر چند ماهه فعالیت های دفتر امور بین الملل در 



 در همین . یرشته های زمین شناسی و باستان شناس: مورد)دانشگاه استراسبورگ فرانسه تهیه و تنظیم تفاهم نامه با

1396آبان ماه .( راستا ویدیو کنفرانسی برای آشنایی محققین دو طرف نیز برگزار شد

 1396یماه د( پایان نامه ی مشترک دانشجوی مقطع دکتری: مورد)و تنظیم تفاهم نامه با دانشگاه سی ینا ایتالیا تهیه

 الب طرح پایان نامه ی مشترک دانشجوی مقطع دکتری در ق: مورد)تهیه و تنظیم تفاهم نامه با دانشگاه الساز فرانسه

1396در دیماه ( جندی شاپور با یک استاد از دانشگاه هات آلساز فرانسه

 و تنظیم تفاهم نامه با دانشگاه اینس بروک تهیه(Innsbruck) 1396اتریش در دیماه

 تهیه و تنظیم تفاهم نامه با دانشگاهNAU  1396اوکراین در بهمن

 1396در بهمن قبرس بین المللیتهیه و تنظیم تفاهم نامه با دانشگاه

34 اخیر چند ماهه فعالیت های دفتر امور بین الملل در 



 مربوط به دفتر بین المللامور فرایندهایتنظیم سیستماتیک تهیه و.

 پژوهشی دانشگاه /معرفی پتانسیلهای آموزشی;انگلیسیاقدام در تهیه و بروزرسانی کتابچه ی

 بین المللی سازی آموزش عالی در دانشگاه های ایران کنسرسیومهای آماده سازی جهت شرکت و ارائه سخنرانی برای(IHEI)

 فرصت مطالعاتیاعضای هیات علمی دانشگاه جهت استفاده از تعدادی از امور انجام

 متقاضی ادامه تحصیل در خارج دانش آموختگان معرفی امور مربوط به انجام

و اطالع رسانی به همراه بارگزاری انجام امور مربوط به شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در کنفرانس های بین المللی

دانشگاهگزارشی بسیار مختصر در سایت 

 تهیه، تنظیم و تصویب شیوه نامه ی ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی

35 اخیر چند ماهه فعالیت های دفتر امور بین الملل در 



 تفاهم نامه "وامضااستقبال از رئیس دانشگاه کویته پاکستان و هیات همراه

 محترم دانشگاه های قاعد اعظم، ناست و کراچی پاکستان جهت بازدید از دانشگاه به منظور دعوت از روسای

مشترک( پژوهشی/ آموزشی)همکاریهای علمی 

 نیاد چهارمین نشست ب"امور مربوط به سفر ریاست محترم دانشگاه به کشور پاکستان جهت شرکت در انجام

"علمی اکو

 ین الملل از سوی ریاست محترم دانشگاه و دفتر امور ب( افغان)نسبت به پذیرش دانشجویان غیر ایرانی پیگیری

جهت رفع مشکل پذیرش دانشجویان غیر ایرانی 

 ور سوئیس به دانشگاه صنعتی اصفهان برای همکاریهای دو جانبه با کشمتقاضی اعضای هیات محترم علمی معرفی

استقبال از سفیر فرانسه و هیات همراه

36 اخیر چند ماهه فعالیت های دفتر امور بین الملل در 



با تشکر از 

حوصله کلیه 

همکاران و 

حضار محترم
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