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 آفاق ۀمعرفی برنام
ال للهی در ذههان بهیز از  درآمد ارزی ناشهی از نهت ت ذهذب دانشهج یان بین

مریکها، آمیلیارد دالر در سها  اسهت که  بیشه ر آن نصهیب کشه رهایی نظیهر 300
ااه   براسها  ش د. در کش ر مها نیهز اس رالیا و ارانس  میکانادا، انالیس، آل ان، 

های ایهران و  دانشهاا ال للی در  هزار دانشج ی بین۷5ششم ت س  ، ذذب  ۀبرنام
دانشج یان شهالل به  تحصهیل  درند از کل  8/1رسیدن ت داد این دانشج یان ب  

برایتک  پاسخی به  بحهران  عالو  این م ض عگذاری شد  است.  در کش ر، هدف
ها خ اهد ب د، دس اوردهای عل هی، اق صهادی،  در دانشاا « های خالی نتدلی»

 برای کش ر خ اهد داشت.ت ذهی نیز  ارهتای و سیاسی قابل
سها   تاال للی در ایران  آمار ی نسک  ت داد دانشج یان بین براسا  وذ د نیا با

ههای نه ر   ژوهزپ به  بات ذ شد  است.  هزار نفر اعالم24ک ی بیز از  2020
با م انع سیاس ی ذدی م اذ  است ت س   در این زمیت   ۀگرا  ، تحق  هدف برنام

ذذب و پذیرش دانشج ، زندگی در ایهران در  ۀس  مرحلهای بسیاری در  چالز و
ال للی در ایران وذه د  ال حصیلی این دانشج یان بین دوران تحصیل و پس از اارغ
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های دول ههی،  ههها بایههد بههین سههازمان متظ ر مرتفههع سههاخ ن ایههن چالز دارد. بهه 
و در نه ر   ها ه کاری کهاملی شهکل بایهرد نهاد و دانشاا  های مردم سازمان

 ز ق انین مرب ط  انالح گردند.نیا
 دانشاا  نهت  ی گذاری سیاست ۀآاا  با ه کاری مش رک پژوهشکد ۀبرنام 

گرا    راسه ا و بهرای تحقه  ایهن اههداف شهکل شریف و انج ن دیاران، دره هین
ک شد م انع ذذب دانشهج یان  سال  است ک  می ای حداقل س  است. آاا  برنام 

ال للهی در  کتهد و کیفیهت زنهدگی دانشهج یان بین ال للی در ایران را برطرف بین
 ایران را بهب د ببخشد.

ههای سیاسه ی از  پژوهشهی گزارش-آاا  س ی دارد با رویکردی عل ی ۀبرنام
گیری و  ال للهی تهیه  کتهد و بها ارتبها  های ذذب دانشج یان بین چالز م انع و

ایهن حه ز   ۀ ها و راهع م انهع ت سه گذاران، در تغییهر سیاسهت رایزنهی بها سیاسهت
 کتد. یتیآار  نقز

ههای  ها در رد  اضهای ع ه می ذام ه  و محهین دانشهاا چ ن دیار  ازس ی
ال للهی  مخ لف اساتید، کارمتدان و دانشهج یان چتهدان پهذیرای دانشهج یان بین

ایههن بههرای حههل م انههع سههازگاری ارهتاههی اذ  ههاعی در تههالش اسههت ، تد نیسهه
 بپردازد.ها  در دانشاا و آم زشی  های ترویجی ب  برگزاری دور دانشج یان 

 آفاق ۀبرنامهای  فعالیت 

ال للهی در ایهران را شتاسهایی  آاا  درنظردارد م انع ذذب دانشهج یان بین ۀبرنام 
کرد  و ذهت اازایز کیفیت زنهدگی و تحصهیلی ایهن دانشهج یان اقهدام کتهد. 

کهرد  که  مهد  و بلتدمهد  طراحهی  ههای ک تا  هایی در باز  راس ا برنامه  دراین
 .استپیایری و انجام  درحا 

 ال للی در ایران های ع  می پیرام ن مسائل دانشج یان بین برگزاری نشست 

 بین دانشج یان ییگ  و  های گفت برگزاری نشست 
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  های ادلام ارهتای اذ  اعی برگزاری دور 

 گذاران این ح ز ، بهرای  آن ب  سیاست ۀهای سیاس ی و ارائ گزارش ۀتهی
 .های م ذ د سیاست ک ک ب  انالح

درواقع پژوهشاران این برنام  بر م انع سیاس ی، ارهتاهی و اذ  هاعی ذهذب 
های ایهران و تهداوم ه کههاری عل هی، اتههی و  ال لهل در دانشههاا  دانشهج یان بین
 .ال حصیالن ت رکز خ اهتد کرد اق صادی با اارغ

 آفاق ۀهای تماس و همکاری با برنام راه 

 ۀاللهی، خیابان شههید قاسه ی، ک چه دی، خیابان حبیبتهران، خیابان آزاآدرس: 
 شریفنت  ی گذاری دانشاا   سیاست ۀ، پژوهشکد۷گلس ان، پالک 

 02166036325 تماس: ۀشمار
 www.afaghprogram.ir آفاق: ۀآدرس سایت برنام

  Contact_us@afaghprogram.ir :ایمیل

   Afagh.program  :آفاق مۀاینستاگرام برنا
 www.linkedin.com/in/afagh-program-/069185223 آفاق: ۀلینکدین برنام

 http://www.aparat.com/Afaghprogram آفاق: ۀآپارات برنام ۀصفح
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: مصاحبه با خانم بلوه دانشجوی سوری1تصویر شمارۀ   

دانشگاه صنعتی شریفپژوهشکدۀ سیاستگذاری   



 

 

 ها پژوهش
 المللی در ایران سسات جذب دانشجویان بینؤم

 ال للهی در ایهران ذهذب دانشهج یان بین مؤسسها گزارش مرب   ب  ما  در مهر 
 (.2 ۀش ار )تص یر  کتید. آن را در ادام  مشاهد  می طرح ذلد مت شر شد ک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المللی در ایران جذب دانشجویان بین مؤسساتجلد گزارش سیاستی  طرح :2 ۀشمار ریتصو
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 المللی در ایران جذب دانشجویان بین مؤسساتکتاب  ۀمقدم

 که  یحهالرشد است. در  سرعت درحا م ض عی ب  1ذایی ذهانی دانشج یی  ذاب
ال للهی در ذههان وذه د داشهت،  میلی ن دانشج ی بین1.1، حدود 1981در سا  

شه د، ایهن رقهم در بیتهی مهی میلی ن نفر رسید و پیز5.6این ت داد ب   2020ا  س
 (Kamble & Bobade, 2020) .میلیهه ن نفههر برسههد۷بهه  بههاالی  2025سهها  

 دانشههج یاننههت ت ، 2016دههد کهه  در سها  نشههان مههی برآوردههادیاههر  ازسه ی
 اق صهاد بهر لیرمسه قیم و مسه قیم نه ر  ب الر د  میلیهارد300 میهزان ب  ال لل بین

 (Choudaha, 2019).    استداش مثبت تأثیر ذهانی
ی های ارهتاهی، سیاسهال للی متااع گ ناگ نی در زمیت ذذب دانشج ی بین

نف ذ ارهتای و عل هی، پهرورش  ۀدامت ۀو اق صادی برای کش ر میزبان دارد؛ ت س 
 ایجهاد اشه غا ،گذاران و ذهذب نخباهان کشه رهای دیاهر، سیاست ۀنسل آیتد

ایهن متهااع  ازذ ل های تحصیلی و زندگی ذذب درآمدهای ارزی از طری  هزیت 
و گسه رش  آمه زش عهالیت ان ب  اازایز کیفیهت بر این م ارد، می عالو ، هس تد

 (1399 ،اد سازز  چیت) .ت امال  ارهتای نیز اشار  ن  د
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Global student mobility 
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   (ProjectAtlas, 2020)2020و  2000های : کشورهای برتر در جذب دانشجو در سال1 شمارۀ نمودار

 جذب دانشجویان ۀگذاری در زمینسیاست

ذههان  دهای برتهرااسه  د حفه ذهذب و  آمه زش عهالی سازی ال للی بینهدف 
  مهرتبن بها مشهکال امید دارنهد که  دانشج  ۀپذیرندکش رهای از س یی  است،

و  راهع کتتهداز ایهن طریه   راخ د  م خصص نیروی کار ک ب د ذ  یت و یپیر
ب هد از تحصهیل و دانشهج یان را  تها تالشتددر  ،کش رهای ارس تد  دیار ازس یی

لیرمس قیم از علم و دانهز  ن ر  ب بازگردانتد یا  کش ر خ دب  اراگیری دانز، 
 (1399 ،یرانا مهاذر  ۀ)رندخان .متد ش ندآنان بهر 

اوریعلههم و هههای ههها و قهه انین مهههاذرتی در کتههار سیاسههتسیاسههت هه ، ات 
های مههاذرتی ذذب دانشج  هس تد. سیاست ۀهای ح ز سیاست تأثیرگذارترین
دارنهد شهراین کتتهد و سه ی مهاذرانی باارزش ناا  مهی عت ان ب ب  دانشج یان 
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آمه زش ههای سیاسهت .اراهم کتتهد ها آنوآمد و اقامت تری را برای رات آسان
مالی دانشاا ،  تأمینه چ ن  دالیلی ب ال للی را نیز ذذب دانشج یان بین عالی

کشه رهای کتتهد. تباد  عل ی و تش ی  ب  تکثر ارهتای در دانشاا  دنبا  مهی
کیفیهت  باال بهردن ه چ نهای اثربخشی برنام ها و پیشرو با اس فاد  از سیاست

 های هزیته  ک کو  های مهالیح ایت ویزا، دریااتها، تسهیل شراین دانشاا 
انهد در ذهذب ت انسه   اراهم کردن شراین اش غا  پهس از تحصهیلو تحصیلی 

ال للی م ا  ع ل کتتهد و از مزایهای اق صهادی و لیراق صهادی دانشج یان بین
هها دانشهاا  وسهیلۀ ب ( ذهذب دانشهج یان 1399نل اتی،) . ندش متدبهر آنان 
ههای گ نهاگ ن های م  ددی دارد ک  در ادام  ب  م رای ک تاهی از شهی  شی  

 پردازیم.آن می

 المللیهای جذب دانشجویان بینشیوه

کتتهد، ال للی رویکردهای م فاوتی را دنبا  مهیکش رها در ذذب دانشج یان بین
 ۀه چ ن ارانس ، مسئ لیت مدیریت ذهذب دانشهج  بهر عههد در برخی کش رها

ایهن  ( درCAMPUS FRANCEاهرانس )کهامپ   نهادهای دول هی اسهت، نههاد 
 1کتهد.هایی در کش رهای مخ لف دانشج  ذذب مهین ایتدگی تأسیسکش ر با 

گهری در ایهن گذاری و تتظیمتتها ب  سیاست ولی در اکثر کش رهای پیشرو دولت
خص نهی مسهئ لیت تبلیغها  بهرای دانشهاا  را  مؤسسا کتد و می زمیت  بستد 

ههای گ نهاگ نی نه ر  ال للی ب  شهی  . ذذب دانشج یان بیناند گرا   برعهد 
 پردازیم.می در این قس ت ب  ذکر چتد شی   (Onk & Joseph, 2017). گیرد می

  در ایهن روش دانشهاا  بها : بازاریجابی دانشجگاه ۀوسجیل بهجذب دانشججو
ههای های مجهازی و حضه ر در ن ایشهاا ، شبک سایت وباس فاد  از 
-کتهد ویژگهیها و ... س ی مهیت امل با دانشاا ال للی و مخ لف بین

 

1. https://www.campusfrance.org/en 
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های مثبت خ د را ب  ذ  یت هدف م رای کتد. اگرچ  در این روش، 
 به  بات ذ باالست، اما ت داد ذذب  شد  ذذبکیفیت عل ی م قاضیان 

 های زمانی و مالی باال محدود است.نیاز ب  تخصیص هزیت 

  :ۀروش دانشاا  با ارائدر این جذب دانشجو از طریق دانشجویان فعلی 
 م راهیرا تشه ی  به   هها آنال للهی، دانشج یان بهین ۀتخفیف در شهری

ایتکه  دانشهج   دلیل به کتد. ایهن روش میشان در کش ر خ د دانشاا  
 ،پهردازدن ر  رودرو ب  تبلیغ مهیشتاخت خ بی از دانشاا  دارد و ب 

ذهذب در اما میزان  .است باکیفیتدر ذذب دانشج یان  مؤثریروش 
این روش نیز محدود ب د  و م کهن اسهت ا الیهت درسهی دانشهج  را 

 قرار دهد. تأثیر تحت

  ذذب دانشج  از طری  اارغ :التحصیالن فارغجذب دانشجو از طریق-

متجهر  باکیفیتهای قبلی ب  ذذب م قاضیان ال حصیالن ه چ ن روش
ز محهین دور شهدن ا دلیل به ال حصیل اما میزان اثربخشی اارغ ،ش دمی

 یابد.دانشاا  در ط   زمان کاهز می

 ها یا دالالن به  کسهانی گف ه  واسط ها: جذب دانشجو از طریق واسطه
 وآمهد راتدالیل تجاری یا شخصی به  کشه رهای دیاهر  ش د ک  ب می

گهاهی چتهدانی از وضه یت آم زشهی دانشهاا  و شهراین  دارند، ولی آ
کسههب درآمههد و گههرا ن  هههدف بههاتحصههیلی م قاضههی ندارنههد و اقههن 

اند. در این روش ذهذب، ک یسی ن از دانشاا  ب  این شغل روی آورد 
 کیفیت عل ی م قاضی پایین ولی میزان م رای ب  دانشاا  باالست.

  ای ذهذب بها حرا  مؤسسا جذب:  مؤسساتجذب دانشجو از طریق
ت انتهد به  دانشهج  های مخ لف آشتایی دارند و میهای کش ردانشاا 

هههای تحصههیلی و زنههدگی در خههارر از کشهه ر را بدهتههد. ایههن اور مشهه
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قبه لی  ت ذهی م قاضی ک  در سطح قابهل ت انتد ت داد قابلها میشرکت
هها نیهز دانشهاا  .از شایس ای عل ی هس تد را ب  دانشاا  م رای کتتهد

 هها آنت انتهد بها حق قی به ر مهی نظر از مؤسسا ای ب دن حرا  دلیل ب 
 .ه کاری کتتد

 های جذب دانشجوروش ۀ: مقایس1 شمارۀ جدول

های جذب دانشجوی روش
 المللیبین

به  شده معرفیتعداد متقاضیان 
 دانشگاه

کیفیت علمی متقاضیان 
 شده معرفی

و  سایت وبتبلیغا  دانشاا  )
 ن ایشاا (

 باال پایین

 بسیار پایین باال ها و اارادواسط 
 باال پایین و دانشج یان ال حصیالن اارغ

 باال باال ذذب دانشج  مؤسسا 

ال للهی ها در م رد میزان ذذب و پهذیرش دانشهج یان بهیناس راتژی دانشاا 
های ذذب را م کن است ان خاب کتتد، اما در یک از روش م فاو  است و هر

ت ان اس فاد  از دالالن و اارادی ک  تتهها به  اکهر درآمهد خه د ی میای کل  مقایس 
ذهذب  مؤسسها هس تد را بدترین روش ذهذب دانسهت. در مقابهل اسه فاد  از 

متاسهب  باکیفیهتترین شی   برای ذهذب ت هداد بهاالی دانشهج  دانشج  متاسب
به  دانشهج یان در مه رد  1ال للهیذذب دانشهج یان بهین مؤسسا عل ی است، 

ها برای دهتد و ب  دانشاا صیل و زندگی در کش ر خارذی مشاور  میشراین تح
 کتتد.در متطق  و ذهان ک ک می باکیفیتتبلیغ و ذذب دانشج یان 

اخیهر رشهدی ازایتهد  داشه    سهال  د ذذب دانشج  در  مؤسسا اس فاد  از 
سسه  در ؤ م20000شد ک  بیز از تخ ین زد  می 2014در سا   ک  درحالیاست. 
 ک  PIER ۀسسؤ م (West, 2014) .باشتدا الیت  حا این زمیت  در ر ذهان در سراس

ذهذب اسهت، به   مؤسسا آم زش  ۀال للی برذس   در زمیتیکی از نهادهای بین
 

1. Education Consultancy and Student Recruitment Agency 
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 مؤسسها است. این  کرد  اشار در سایت خ د  دید  آم زشسس  ؤ م60000حدود 
درند و ۷3تا ا الیت هس تد. برای مثا  در کش ر اس رالیا  در سراسر ذهان درحا 

 هها آنال للهی از طریه  درنهد از ذهذب دانشهج ی بهین50در انالس ان بیز از 
 (Fortescue & Davis, 2021) .گیرد ن ر  می

ال للهی اسهت م ضه ع ذهذب دانشهج یان بهین چتد سالیدر کش ر ایران نیز 
ههای یهک از روش انهد ههرها تهالش داشه  ای یاا   است و دانشاا اه یت ویژ 
در اضهای رقابهت  که امها بایهد ت ذه  داشهت  ،کارگیرنهدنحه ی به  مذک ر را به 

ههای مها ایهران، دانشهاا  ۀبرای ذذب دانشهج  در کشه رهای ه سهای ایجادشد 
)که   یال للهال حصیالن و دانشهج یان بهینذب از طری  اارغت انتد ب  امید ذن ی

دهههی بهه  ذههذب بههرای شهه اب رو ازایههن .ت ههداد بسههیار محههدودی هسهه تد( باشههتد
 ناپذیر است. ذذب اذ تاب مؤسسا ، اس فاد  از باکیفیتدانشج ی 

 روزانه  ۀدریافت شهریه از دانشجویان غیرایرانی دور 

روزانهه :  ۀدور  لیرایرانههیدریااههت شهههری  از دانشههج یان »ک ههاب مهها  در دی 
آن را در  طهرح ذلهد ک  مت شر شد« های گزیتشی مهاذر  ت ذهی ب  سیاست بی

 (3 ۀش ار )تص یر  کتید. ادام  مشاهد  می
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 روزانه ۀدور غیرایرانیجلد گزارش سیاستی دریافت شهریه از دانشجویان  طرح :3ۀ شمار ریتصو

 روزانه ۀدور  غیرایرانیکتاب دریافت شهریه از دانشجویان  ۀمقدم

 یگهزارش بهرا نیه  و دوم ادر اصهل او  اسهت.  شد   میتتظاصل 6این ک اب در 
مربه   به   ههای مسئل  و ذ انهب آن، اسهتاد و دسه  رال  ل  شتاخت به ر ن ر 

 شهدگان را  پذی و کتتهدگان گذش   و آمهار شهرکت ۀدر س  ده انیدانشج   رشیپذ
گهردد.  یمه یمطال   و بررسه ریدر شز سا  اخ یسراسر های مهاذران در آزم ن
 ۀشدگان دور  از قب    یشهر  ااتیدر  ای ش یاز علل ر   یدقاهم  یدر اصل س م برا

م ضه ع و  نیهگ نهاگ ن ا نف هان یبها ذ  یهع  ههای روزان ، ض ن انجام مصاحب 
قب  ، مسه تد و  ذهامع، قابهل ی هیروا شه د یم یاستاد و ش اهد م ذ د، س  لیتحل
 یرمذک ر ارائ  گردد. در اصهل چههارم بها مهرو  میبر ش اهد در م رد تص  یمب ت

)لالههب  یدر مهه رد مهههاذران ااغانسهه ان رانیهها یمهههاذرت هههای اسههتیک تهها  بههر س
در  انمههاذر  ب  آم زش های  استیک  س مدهی ی(، نشان مرانیدر ا حاضر مهاذران
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اسه دال  بتها شهد   نیها براسا مهاذر  ب د  است و  های استیس ارید  یراس ا
و نظهام  رانیها یو...( بهرا لیاست ک  حض ر مهاذران )سک نت، اش غا ، تحصه

م صه ر  ته ان یحض ر ن  نیا یبرا ی ظرای وارنت  درن یج دارد،  ت یهز  یآم زش
 عته ان کش رها را ب  اریمهاذر  در د  یتشیگز  های استیشد. در اصل پتجم، س

 ،یعل ه ،یاق صهاد ههای به هر از ارنهت ۀدنبها  اسه فاد ک  به  یاس یس های بس  
. در میین ها یمه یهس تد را م را زبانیو ... حض ر مهاذران در کش ر م یاذ  اع

نخباان مهاذر و اسه فاد  از  لیتحص نیشرا لیتسه یبرا هایی شتهادیاصل آخر، پ
 یم.ده یارائ  م رانای در ها آنارنت حض ر 

 

 

 





 

 

 امور ترویجی

 فاقآ ۀهای تخصصی برنام نشست

 (1)نشست مشترک با انجمن ترویج علم

 

 

 

 

 

 

ال للی و تأثیر آن بهر نشهر و تهروی   ذایاا  ایران در ذذب دانشج یان بین»عنوان نشست: 
اوریهای علم،  ا الیت  «و ن آوری کش ر ات 

 1400  ریشهر  10 تاریخ برگزاری:
دک ههر لالمرضهها ذاکرنههالحی، دک ههر اکههرم قههدی ی، امیرحسههین  سججرنرانان نشسججت:

 ساززاد  چیت
 کرسی ی نسک  در تروی  علم نهاد همکار برنامۀ آفاق در برگزاری نشست مشترک:
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(2)مطالعات فرهنگینشست مشترک با پژوهشگاه علوم انسانی و   
 

 

 

 

 
 
 

در  یآمه زش عهال یسهاز یال لله نیدر ب شرویپ یکش رها ۀتجرب یبازخ ان» عنوان نشسجت:
 «رانیا یبرا ییها در » استفاده از زبان واسط:

 1400 مهر 24 تاریخ برگزاری:
 ریو سهف یپژوهشاا  عل م انسان یعل  ئتی)عض  ه یدک ر اح د پاک چ سرنرانان نشست:

دک هر مقصه د اراسه خ ا  )عضه  ، ( نسهک یدر  رانیها یاسهالم یدائم ذ هه ر ۀتدیو ن ا
)عضه   اریه شه یدک هر مانهدانا ت، ی(آم زش عهال یزیر  پژوهز و برنام  ۀسسؤ می عل  ئتیه
دک هر  و (ییدانشهاا  عالمه  طباطبها یال لله  نیبه یعل ه یها یه کار ریو مد یعل  ئتیه

 (یشدن آم زش عال یال لل نیک اب زبان واسن آم زش و ب ۀستدیانغرزاد  )ن   نینسر 
 پژوهشاا  عل م انسانی و مطال ا  ارهتای نهاد همکار برنامه آفاق در برگزاری نشست مشترک:
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(3) طباطبایی نشست مشترک با دانشگاه عالمه  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 «یال لل نیبارزیابی اثرا  آم زش زبان اارسی بر دانشج یان » عنوان نشست:
 1400آذر  1۷ تاریخ برگزاری:

ک ههاب زبههان واسههن آمهه زش و  ۀسههتدی)ن   دک ههر نسههرین انههغرزاد  سججرنرانان نشسججت:
گهرو   عل ی عضه  هیئهت)دک ر علی خ رستدی طاسک   ، (یشدن آم زش عال یال لل نیب

مسهئ   )دک هر شههر  سهادا  سهجادی (، طباطبایی دانشاا  عالم  ریزی مدیریت و برنام 
دانشههاا  عالمهه   زبانان مرکههز آمهه زش زبههان اارسههی بهه  لیراارسههی ریزی آم زشههی برنامهه 

ارهته  و ارتباطها  دانشهاا   ۀپژوهشهکد عل ی عض  هیئت)دک ر رز اضلی (، طباطبایی
مرکهز آزاهای ال حصهیل از  دانشهج ی عراقهی اارغ)آقای حسن البیهاتی  ( وعالم  طباطبایی

 تحصیل رش ۀ پزشکی( و دانشج ی درحا  دانشاا  عالم  طباطبایی
ارهت  و ارتباطا  دانشاا   ۀپژوهشکد نهاد همکار برنامۀ آفاق در برگزاری نشست مشترک: 

 عالم  طباطبایی
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 (4)نشست مشترک با انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «ال للی اذ  اعی دانشج یان بین -سازگاری ارهتای» عنوان نشست:
 1400اسفتد  14 تاریخ برگزاری:

مرکههز  یعل هه یههها ی)م ههاون ه کههار زاد  یعلهه دیههدک ههر عبدالح  سججرنرانان نشسججت:
عل ی دانشهاا   بالس ان )عض  هیئهت یعبا  قتبر دک ر، (یال لل نیب یعل  یها یه کار
 آاا ( ۀاکبرپ ران )پژوهشار برنام د یسپو  تهران(

 و ارتباطا  یمطال ا  ارهتا یرانیانج ن ا نهاد همکار برنامۀ آفاق در برگزاری نشست مشترک:
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 ای های رسانه فعالیت

 های رادیویی برنامه

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ال للی در ایران زیست نخباان بین نام برنامه:
 1400 به ن ۷ تاریخ پرش:

ال للههی وزار  علهه م  هههای بین زاد  )م ههاون مرکههز ه کاری عبدالح یههد علههی سججرنرانان:
اوری( و امیرحسین چیت  ساززاد  )مدیر برنامۀ آاا ( تحقیقا  و ات 

 رادی  اق صاد« ورزان با اندیش » برنامه میزبان:
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 ال لل اق صاد ذذب دانشج یان بین نام برنامه:
 1401اروردین  10 تاریخ پرش:

 ساززاد  )مدیر برنامۀ آاا ( امیرحسین چیت سرنران:
 ارشاد ذ فروند کارشناس مجری:

 گ  و گفت  یراد  «ایران قرن پانزد » :زبانیم ۀبرنام
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 ها یادداشت

1دنیای اقتصاد ۀروزنام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3810010  

 ال للی آاا  در م رد بحث دانشج یان بین ۀبرنام ۀپروند عنوان یادداشت:
 1400آبان  5 زمان انتشار:
 دنیای اق صاد ۀروزنام محل انتشار:
 ساززاد  ناهید نادقی، ح ز  حاذی عباسی، امیرحسین چیت نویسندگان:

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3810010
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 پرداز آاا  در م رد دانشج یان مهاذر شهری  ۀبرنام ۀپروند عنوان یادداشت:
 1401اردیبهشت  24 انتشار:زمان 

 دنیای اق صاد ۀروزنام محل انتشار:
 ساززاد  ناهید نادقی، ح ز  حاذی عباسی، امیرحسین چیت نویسندگان:
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 1فرهیختگان ۀروزنام

  

 

 

 

 

 

 

 2اعزام دانشجو به خارج

 

 

 

 

 

 

 

1. http://fdn.ir/68567 
2. http://fdn.ir/70194 

 «ال للی نام اقیم؟ چرا در ذذب دانشج ی بین»پروندۀ برنامۀ آاا  با عت ان  عنوان یادداشت:
 1400به ن  ۷ زمان انتشار:
 ارهیخ اان ۀروزنام محل انتشار:
 ساززاد  ناهید نادقی، ح ز  حاذی عباسی، امیرحسین چیت نویسندگان:

 «مؤسسۀ اعزام دانشج  ب  خارر داریم1۷4»پروندۀ برنامۀ آاا  با عت ان  عنوان یادداشت:
 1400اسفتد  12 زمان انتشار:

 ارهیخ اان ۀروزنام انتشار:محل 
 ساززاد  ناهید نادقی، ح ز  حاذی عباسی، امیرحسین چیت نویسندگان:

 برنامۀ آفاقلینک دسترسی به متن یادداشت در سایت 

http://fdn.ir/70194
http://www.afaghprogram.ir/category/afagh-برنامه-آفاق/news-and-notes-یادداشت%e2%80%8cها-و-احبار-برنامه-آفاق/notes/
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 سازندگی ۀروزنام

 (5)لجستار او  

 

 

 

 

 

 

  بهر بخهز او   یادداشه یدر ذههان ) یال لله نیب انیبازار ذهذب دانشهج   عنوان یادداشت:
 مرزها( یس   نیدر ا لیک اب تحص
 1400  ریشهر  11 زمان انتشار:
 سازندگی ۀروزنام محل انتشار:

 ناهید نادقی اندواری نویسنده:
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 (6)جستار دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (7)خبرگزاری مهر:

 

 

 

 یال لل نیب انیدر ذذب دانشج   رانیا رام نیو پ ای متطق  هایبازار  یبررس عنوان یادداشت:
 مرزها( یدر آن س   لی)ذس ار دوم از ک اب تحص

 1400  ریشهر  13 زمان انتشار:
 روزنامۀ سازندگی محل انتشار:

 ناهید نادقی اندواری نویسنده:
 

 ال للی؛ م ض عی ارام ش شد  اذ  اعی دانشج یان بین -سازگاری ارهتای عنوان یادداشت:
 ح ز  حاذی عباسی نویسنده:

 خبرگزاری مهر محل انتشار:
 1400مرداد  تاریخ انتشار:
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 آفاق ۀسایت برنام

هههای  شههامل بخز : www.afaghprogram.ir آاهها  بهه  آدر  ۀسههایت برنامهه
های  سهربر  است. ال للی بین م ض عا  مرب   ب  دانشج یان ۀمخ لفی در زمیت

 از: اند انلی سایت عبار 

  

 

 

 

 

 

 

 

http:// www.afaghprogram.ir
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 ۀشهد  در برنامه ههای سیاسه ی تهألیف آاها : گزارش ۀهای برنام پژوهز 
 .کتد آاا  را ارائ  می

 ها و مقاال  تخصصی در این ح ز  که   نام  ها و مقاال : پایان نام  پایان
ها و  دانشهههاا  عل ی هیئهههتپژوهشهههاران اعهههم از اعضهههای  وسهههیلۀ ب 

های مرب ط  نااش   شد  است  دانشج یان تحصیال  تک یلی در رش  
 .گیرد در اخ یار مخاطبان قرارمی ها آنالک رونیکی  ۀرا م رای و نسخ

 آفاق: ۀشده در سایت برنام بارگذاری  مقاله ۀنمون

 

 

 

 

 

 

 

 

ال حصههیل  دانشههج ی اارغ ،دک ههر احسههان پههروین ۀنامهه انیاز پارو  پههیز   ۀمقالهه
شتاسی دانشاا  تهران اسهت. در  روان ۀدک ری مدیریت آم زش عالی در دانشکد

 :این مقال  آمد  است ۀچکید

 مقدمه

 ۀذام هه سهه ی ب پایهدار و حرکههت  ۀت سهه  ۀنیهروی محرکهه عت ان بهه آمه زش عههالی 
م را ههی، دارای نقههز راهبههردی اسههت. شتاسههایی م انههع پههذیرش دانشههج یان 

. اسههتآمهه زش عههالی  یارتقهها ۀحهه ز  ۀمسههائل مهههم در زمیتهه ازذ لهه ال للههی  بین
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های پذیرش دانشهج یان  اسا  هدف این پژوهز شتاسایی م انع و چالز نیبره 
 .ایران استهای دول ی  ال للی در دانشاا  بین

 ها روش

هههدف کههاربردی و بهه  روش کیفههی انجههام شههد  اسههت.  لحهها  ازایههن پههژوهز 
آمهه زش عههالی در  ۀحهه ز  نظران نههاحب ۀیههکتتدگان ایههن پههژوهز را کل   مشهارکت
ا الیهت عل هی  ۀهای ذامع و تخصصی سطح یک وزار  عل م ک  ح ز  دانشاا 

گیری  دادند. ن  نه  می سازی آم زش عالی ب د، تشکیل ال للی بین ها آنو اذرایی 
ت هداد  درنهایهتب  روش هدا تد و تا رسیدن ب  سطح اشباع نظری ادام  یاات ک  

 ۀاز روش مصهاحب هها داد گهردآوری  متظ ر به نفر در پژوهز شهرکت کردنهد. 11
( 2006بهراون و کهالرک ) ای مرحله 6ساخ اریاا   و از روش تحلیل مض  ن  نی  

 .شدآن اس فاد   وتحلیل تجزی ذهت 

 ها یافته

های  ال للهی در دانشهاا  م انع پذیرش دانشج یان بیندر م رد ن ای  نشان داد ک  
مضهه  ن اراگیههر 3دهتد  و  مضهه  ن سههازمان6مضهه  ن پایهه ، 32 دول ههی ایههران 

های سیاسههی، ارهتاههی و اذ  ههاعی حههاکم بههر  ضهه ف .اسههت شههد  اس خرار
ههاوریها، ضهه ف مرذ یههت آم زشههی، پژوهشههی و  دانشههاا  ها و  انشههاا د ات 
ها و اسهاتید  اخ یهار دانشهاا  ال للی و عهدم ای و بین ها در سط ح متطق  پژوهشاا 

م انهع انهلی پهذیرش  عت ان به در ذذب دانشج یان و ت امل بها اسهاتید خهارذی 
 .های دول ی ایران شتاسایی شدند دانشج یان خارذی در دانشاا 

 
 



 آفاق ۀبرنام ۀانیگزارش عملکرد سال/  36

 

 گیری نتیجه

شتاسایی ع امل ارهتای، سیاسی، اذ  اعی، ض ف مدیری ی و پژوهشی  ب  بات ذ 
رسههد  نظرمی ال للههی، بهه  م انههع پههذیرش دانشههج یان بین عت ان بهه و آم زشههی 

 ۀگذاری متاسهب و تهیه ترین راهکار ذهت مقابل  با م انع م ذ د، سیاست متاسب
 تیهو تق  قه ی ریزی ع لیهاتی  برنامه نیهز دنبا  آن  اس راتژی ق ی و ب  ۀیک برنام

 .استساخ ارهای آم زشی و اداری 

 .ردیگ یمم ن کامل مقال  ذهت دانل د، در دس ر  مخاطبان قرار در ان ها 
 ال للهی  آمارها: در این قس ت آمارهای داخلی مرب   ب  دانشج یان بین

 .ش د در ایران تحلیل و ارزیابی می
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ال للی در ایران در  دانشج یان بین ۀها و اخبار شاخص در زمیت یادداشت
  .این سربر  قرار دارد
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 ال للهی در  های سیاس ی بین هایی از گزارش های سیاس ی: ن  ن  گزارش
ای از  ال للی است ک  خالن  ذذب و ناهداری دانشج یان بین ۀح ز 

 .ش د آن ترذ   و در سایت بارگذاری می
 است: شد    یتهآاا   ۀتحریریوسیلۀ  ب از م رای گزارش سیاس ی ک   یا ن  ن 

 
 

 

 

 

 

 

 ال للی ذذب و حف  دانشج یان بین موضوع:
 2019 سال انتشار:

 مهاذر  اروپا( ۀ)شبک مهاذر  و پتاهج یان ادرا  آل ان ۀادار  ناشر:
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 گزارش ۀخالص

های عل ی ه چه ن به  رسه یت  ترین اهداف دولت ادرا  ه کاری یکی از مهم
ای و ه چتهین ه کههاری  و آمهه زش اتهی حراه  آمه زش عهالیشهتاخ ن مهدارک 

 .است شد   عت اندیار کش رها  آم زش عالی مؤسسا  آم زشی با

 ’German Rectors) های آل هان سای دانشاا ؤ کتفرانس ر در 2018در سا  

Conference)  ه کهاری  براسا ال للی  دانشج ی بین33000شد ک  ت داد اعالم
ال للهی به  آل هان  دانشج یان بهین ۀکش ر انلی ارس تد5. اند شد   پذیرشم قابل 

است و م اردی ه چ ن  شد   عت انکش رهای چین، هتد، روسی ، س ری  و ترکی  
 ۀم ق یهت اههرد در کشه ر خهه د، وضه یت شخصههی وی، میهزان درآمههدزایی رشهه 

سی و ه چتین شهر  دانشاا  و دانشهکد  را درو  ب  زبان انالی ۀتحصیلی، ارائ
 .از دالیل ت ایل دانشج یان ب  تحصیل در آل ان برش رد  است

ایهن گهزارش  براسها ال للهی به  آل هان  های ذذب دانشج یان بین چالز
به   به  مراحهل مر وپاگیر دست و پیچید  ق انین ع دتًا ناشی از زمان ط النی،

های آم زش زبهان انالیسهی در مقایسه   دور  پذیرش، ویزا و اقامت و ت داد کم
اطالعها   ۀرو ن یسهتدگان بهر لهزوم ارائه شد  است. ازایهن با سایر کش رها ذکر

ال للهی  های هدف و اط یتان از آشتایی دانشج یان بهین کامل و شفاف ب  گرو 
کیهد مهی ههای  گذرانهدن دور  ه چتهین کتتهد و ب  مقررا  اقامت در آل هان تأ

ههای مقهدماتی  شه ند و دور شهتاخ   مهی (Studienkolleg) نهاممقدماتی ک  ب  
 .دتدانزبان را مفید می

های مرب طه  ه چه ن سهازمان  سازمان وسیلۀ ب های محلی  گزارش بر ح ایت
- تهرین چهالز کتد و مهم می کیدأ ت  (Studierendenwerke) خدما  دانشج یان

تحصهیل را یهاا ن محهل اقامهت،  لی در آل ان درحینال ل های یک دانشج ی بین
های تحصهیل، مشهکال  زبهان، دانهز کهم در مه رد وضه یت  مالی هزیت  تأمین

 .ش رد اقام ی برمی
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 ال للهی  ال للی: این قس ت از سایت ب  م رای نهادهای بین نهادهای بین
 .پردازد ال للی می ذذب و ناهداری دانشج یان بین ۀشاخص در زمیت

  ال للی: در این بخز ب  تحلیل آمارهای ذهانی مربه   به   های بینآمار
 .ش د ال للی پرداخ   می دانشج یان بین

 

 

 

 

 

 

 

 
 ال للهی مسهائل و  دانشهج یان بین ۀزیسه  های  در این سربر  نیز تجربه

گ نه   تیهنه ر  روا مشکال  مرب   ب  زندگی و تحصیل در ایران ب 
 .آورد  شد  است
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 المللی در ایران با دانشجوی بین از گفتگو ای نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ۀآاهها  )پژوهشههکد ۀروز پههاییزی، آقههای شهههت از را بهه  دا ههر برنامههیههک در عصههر 

 .وگف ی با او داش   باشیم شریف( دع   کردیم تا گپ نت  ی گذاری دانشاا  سیاست

راح ی اارسهی  سها  سهن دارد، به 25نه  اسهت،  مح د شههت از اههل دهلی
شهه د کهه  در ایههران سههاکن اسههت. شهههت از  کتههد و دو سههالی می نههحبت می

کتد:  گ ن  آلاز می اش در ایران را این ورود و زندگی ۀهای خ د از تجرب نحبت
عت ان یکهی  من ب  ۀلیسانس زبان اارسی خ اندم. در رش  مقطع من در هتد در»

آمد و تصه یم  از م اد درسی ب د. آنجا با زبان اارسی آشتا شدم و خیلی خ شم
گرا م ب  ایتجا بیایم و زبان اارسهی را ادامه  بهدهم. آنجها تهارین زبهان اارسهی 

ههای  عت ان زبان رسه ی در هتهد به د. در مکان سا  ب 80خ اندم. زبان اارسی 
و این خیلی در ان خاب  هایی وذ د داشت ن ش  تاریخی در هتد ب  زبان اارسی 

 .گذاشت ثیرأزبان اارسی بر من ت ۀرش 
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نام به   ب د برای ثبت ،او  ک  ب  ایران آمدیم س  ما  آم زش زبان اارسی دیدیم
نهام مهن و  هها  کرونها آمهد. زمهان ثبت ب د از شروع کال روز 3دانشاا  را یم و 

قهرار  اسهت و نهام مها کامهل نشهد  الب   هته ز ثبت ،دوس انم مقداری اذیت شدیم
امها سیسه م دانشهاا  مها  ،مان را بیهاوریم هست از هتد آخهرین مهدرک تحصهیلی

 «د.دهت   ب د ب  ما مدرک انلی را میط ری هست ک  ب د از ات ام در  س  سا

  چا ن  با دانشاا  عالم  آشتا شدید؟ و چ  چیزی باعهث شهد ایتجها را
 برای در  خ اندن ان خاب کتید؟

ارهتای اارسی هسهت که  اکهر کهتم بهرای بتیهاد سه دی  ۀخان ن  یک در دهلی
یک اس ادی ب  اسم آقای شکراللهی در آنجا هس تد ک  با من ارتبا  خ بی  ،باشد
ایشهان به  مهن پیشهتهاد تحصهیل در و ما یکدیار را در یک س یتار دیدیم  .دارند

 .ایران را دادند و من قب   کردم

 برای گرا ن ویزا مشکلی نداش ید؟ 

دادم که   ازدست اما  م طل شدم و تقریبًا دیار امیدم ر 4برای گرا ن ویزا چرا من 
ایم یهک مشهکل دیاهری ههم  باالخر  آمد. من و دوس ان دیارم ک  از هتد آمهد 
ن ر  م     تقریبهًا  ب  ،کشد داریم برای خرور و ت دید ویزا ک  خیلی ط   می

درخ است م ااقت کتتد دهیم و تا زمانی ک  با  از زمانی ک  درخ است خرور می
 .کشد یک ما  ط   می





 

 

 گذاری سیاست
 المللی  سسات جذب دانشجویان بینؤم ۀنام آیین

، شه رای ال للهی در ایهران دانشهج یان بین ذهذب مؤسسها حین انجام پژوهز 
گذاری کالن برای دانشج یان خارذی تالشهی را بهرای تهدوین  راهبردی سیاست

خص نی ذذب دانشهج  در کشه ر  مؤسسا نام  ذهت ساماندهی ا الیت  آیین
ال للهی علهم و  آاا  ذلساتی بها مرکهز ت هامال  بین ۀآلاز ن  د. کارشتاسان برنام

اوری ها پیرامه ن ایهن  در دانشهاا  نهاد ن ایتدگی مقام م ظهم رهبهری ۀو ن ایتد ات 
لین یس  م ض ع داش   و پیز پیشهتهادی کارشتاسهان ایهن  ۀنامه پهژوهز و آیین ۀاو 

 ۀنامج آیین» نهایهًت در برنام  از این طری  به  شه رای راهبهردی مت قهل گردیهد که  
شههانزدهم  ۀدر ذلسهه« غیرایرانججیجججذب دانشجججویان  مؤسسججاتتشججکیل و فعالیججت 

 تص یب و ابالغ گردید. 16/12/1400ش رای راهبردی م رخ 
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 حمایت تحصیلی از نخبگان علمی غیرایرانی 

لین ای   از این به د  روزان  ۀدور  ایرانی لیرپژوهز دریاات شهری  از دانشج یان  ۀاو 
از سههازمان  اخذشهد آمههار  اضهااۀ ب  آمد  از ایهن پههژوهز دسههت که  اطالعها  ب 

شهدگان کتکه ر سراسهری در  ستجز آم زش کش ر در م رد داوطلبهان و پذیرا  
نههاد ن ایتهدگی مقهام م ظهم رهبهری در  ۀاخیر در آبان ما  بهرای ن ایتهد پت  سا 
 ۀواحد گردید و با ذلب نظر م اا  ایشان زمیت  برای تص یب ماد  ارائ ها  دانشاا 

شه رای  15 ۀشه ار  ۀدر ذلسه« یرانهیلیراح ایت تحصهیلی از نخباهان عل هی »
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 06/10/1400  گذاری کالن بهرای دانشهج یان خهارذی مه رخ راهبردی سیاست
اراهم گردید. الب   تیم پژوهشی آاا  م  قد است ک  در م رد دانشهج یان مههاذر 

بیشه ری  ۀگران های تسههیل سیاسهت دبایهشد  از طریه  کتکه ر سراسهری  پذیرا  
 بیش ر بهر  برد  ش د.کش ر  ۀبرای ت س  ها آنظرایت  تدوین و اذرایی گردد و از
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