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ازآنجاییکهانســانموجودیاســتبامحدودیتهایبیشــمار،آنچهباعثرشدوشکوفاییاشدر
کوشندگانآنحوزهخاص هرحوزهایمیشــودبرقراریارتباطمنســجم،مســتمروهدفمندباسایر
گذاشتنتجربیات،یافتههاوجلبهمکارییکدیگردرفعالیتهایجمعیاست. ک برایبهاشترا

حوزهعلموفناورییکیاززمینههاییاستکهاهمیتموضوعفوقالذکربیشازهرحوزهدیگری
کشوریو درآنبرجستهاست.علمبشردرطولتاریخازخاللهمینارتباطاتبینفرهنگیوبین
گزارههایآندراقصانقاطجهانتوسطمحققانوپژوهشگرانارتقایافته گذاشتهشدن بهمحک
کهبینالمللیشدنآموزشعالیرادراهدافکشورهایمختلف اســت.توجهبهاینموضوعاســت
بهعنوانپیشرانتوسعهعلموفناوریبومیقراردادهاست.یکیازمهمتریندریچههایبینالمللی

گوناست. گونا کشورهادرقالبهای شدنآموزشعالی،جذبدانشجویانسایر
کشــورها،دســتاوردهایعمــدهایازابعــادمختلففرهنگی،سیاســیو جذبدانشــجوازســایر
کــهمهمتریــنآنهاعبارتانداز:توســعهدامنهنفوذفرهنگیوعلمــیدربلندمدت، اقتصــادیدارد
کشــورها،پــرورشنســلآینــدهسیاســتگذارانو ترویــجزبــانبومــیازطریــقدانشــجویانســایر
کمکبه کشورمیزباندرحوزههایمختلفو کشورهایدیگر،معرفیتوانمندیهای تصمیمگیران
صادراتعلموفناوری،جذباقشارنخبهسایرمللوبهرهبرداریازظرفیتآنها،جذبدرآمدهای

ارزیازطریقشهریهدانشجویانوهزینهزندگیآنان.
گذشــتهبر کهایراندردودههی درراســتایمحورهایفوقباتوجهبهســرمایهگذاریوســیعی
رویتربیتنیرویانســانیدرســطوحباالیتحصیالتتکمیلیانجامدادهاست،ازپتانسیلباالیی

مقدمه
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برایگشودندرهایاقتصاددانشبنیانازطریقآموزشبهدانشجویانبینالمللیبرخورداراست.
کشــوریباســابقهیتاریخــیوفرهنگیغنــیوهمچنینباوجــوهدینیو جمهــوریاســالمیایــران،
مذهبیبرجستهاست.اینظرفیتزمینهرابرایتحصیلدانشجویاندررشتههایمربوطبهایران
گردشــگریازطریقاینافرادوخانوادههایشــانفراهممیآورد.اســتفادهازاین گســترش واســالمو
کشــورهای ظرفیــتزمینــهرابــرایتربیتافــرادیعالقهمندبهایرانومذهبتشــیعبهخصوصدر
منطقهفراهممیکندودربلندمدتبهابزارینیرومندبرایحفظوارتقایامنیتملیومنافعملی

ایراندرمنطقهخاورمیانهتبدیلخواهدشد.
کنونتحــتتحریمهایاقتصادیقــراردارد،بالفعل کشــورهما ازســویدیگــر،باتوجهبهاینکه
کاهشوابســتگیبــهدرآمدهاینفتــیازطریــقافزایش کــردنایــنمزیــتمیتوانــدیکــیازراههــای

درآمدهایمستقیمارزیوهمچنینافزایشصادراتدانشبنیانبهکشورهایمنطقهباشد.
گــزارشتــالشداردتــادرراســتایتحقــقاهــدافمــورداشــاره،پــسازبررســیشــرایطبازار ایــن
دانشجویانبینالمللیبراساسآخریناطالعاتمنتشرشدهتوسطسازمانهایجهانی،تصویری
کشــورهایمنطقهارایهدهد. کشــوردربازارجذبدانشــجویانبینالمللدرمیان دقیقازوضعیت
گــزارش،آمــاردانشــجویانبینالمللــیایــرانبراســاسروایتهایمختلفتشــریح درادامــهیایــن
کــرد.درنهایت،با خواهنــدشــدوهمچنینســیرتطــورقوانینمصوبدرایــنحوزهرامــرورخواهیم
اتکابرمصاحبههایانجامشدهباتعدادیازدانشجویانبینالمللیحاضردرایرانوسیاستگذاران
کمیتعداددانشــجویانجذبشــدهوارتقاء ومدیرانمربوطه،چالشهایاساســیدرجهترشــد

کیفیآنانتشریحمیشود. سطح
گزارشزمینهایرابرایفعالیتمنسجمترودقیقتربهمنظوربازطراحیفرایندها امیداستاین
درجهتبهبودزیستدانشجویانبینالمللیدرایرانفراهمسازدودرراستایتحققاهدافسند
کلجمعیت ۵ســالهششمتوســعهدرموردجذب7۵,000دانشجویبینالمللی)معادل۱/8درصد

گامیروبهجلوباشد. کشوردرافقبرنامه( دانشجویی



کشــورهای گــزارشســازمانجهانــیمهاجــرت)IOM(]۱]،۲7۲میلیونمهاجردر درســال۲0۱9طبــق
کهازبینآنهابیشاز۵میلیوننفر]۲]دانشــجوهســتندودرکل، مختلــفدنیــازندگــیمیکردهانــد
دودرصدازجمعیتمهاجرانراتشکیلمیدهند.معتبرترینمنابعآماریبرایبررسیوضعیتبازار
دانشــجویانبینالمللیدادههایمنتشرشــدهتوسطسازمانآموزشی،علمیوفرهنگیمللمتحد
کناراینپایگاهاطالعاتی،ســایتهاییهمچونOpenDoorsوProjectAtlasبه یونســکواست.در
انتشاردادههایکمیدراینحوزهمیپردازند.درادامهبهتحلیلاینبازارازدوسمتعرضهیخدمات
آموزشعالی)کشورهاییبابیشترینتعداددانشجویانبینالمللیمقیم(وسمتتقاضایخدمات
کشــورخود(خواهیمپرداخت. آموزشعالی)کشــورهاییبابیشــترینتعداددانشــجویاندرخارجاز

ـ ۱. سمت عرضه ۱ـــ

کهدرنمودارشــماره۱نشــاندادهشــده،جمعیتدانشجویانبینالمللیدرجهان،از همانگونه
سال۲00۱تا۲0۱9بیشازدوبرابرشدهوازتعداد۲/۱میلیوننفربه۵/3میلیوننفررسیدهاست.
درتمامیاینســالها،ایاالتمتحدهآمریکاپیشــتازجذبدانشــجویانبینالمللیدرجهانبوده
کشوراز۵83هزارنفربه۱میلیون اســتولیعلیرغمافزایشجمعیتدانشــجویانبینالمللیاین
کاهشدرســهم کاهشیافتهاســت.اینروند و9۵هــزارنفــرســهمبازارآناز۲8درصدبه۲۱درصد
کشــوردیگرپیشــرودرعلموفناورییعنیآلمانوبریتانیانیزدرخاللســالهایقرن بازاربرایدو
کهســهمبازاربریتانیااز۱۱درصدبه9درصدرسیدهاستو بیســتویکمرخدادهاســت،بهگونهای

کردهاست. سهمبازارآلماناز9درصددرسال۲00۱به۵درصددرسال۲0۱9سقوط

۱: بررسی بازار جهانی دانشجویان بین المللی 
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ـمقایسهجمعیتدانشجویانبینالمللیدرسال۲00۱و۲0۱9 نمودار۱ـــ

بیشترینمیزانرشددر8کشورپیشرودرجذبدانشجویانبینالمللیبهچینتعلقداردکهدر
کشورجذاببرایادامهتحصیلدانشجویانبینالمللیقرارنداشتهاستاما سال۲00۱درلیست8
درســال۲0۱9باجذب9درصدازدانشــجویانبینالمللی)معادل49۲هزارنفر(ازسراســرجهانرتبه
ســومجذابترینمقصدرابهخوداختصاصدادهاســت.عالوهبرچین،اســترالیانیزتوانســتهتعداد
تقریبی84هزاردانشجویبینالمللیدرسال۲00۱رابه4۲0هزارنفردرسال۲0۱9برساندواینرشد
کشوراز4درصدبه8درصدشدهاست. پنجبرابریتعداددانشجویانموجبافزایشسهمبازاراین

کدامازایندو کاناداوروسیهغافلشد.درسال۲00۱هیچ دراینمیاننبایدازرشدقابلتوجه
کشــوردرلیســتمقاصدجذاببرایدانشجویانبینالمللیقرارنداشتهاندامادرسال۲0۱9ایندو
کشوربهترتیببا43۵هزارو33۵هزاردانشجوبهترتیب8و۶درصدسهمبازاررابهخوداختصاص
کهتمرکزبازاردرسمتعرضهخدماتآموزشعالیدرطی دادهاند.نکتهحایزاهمیتدیگرآناست
کهدرسال34،۲00۱درصدازدانشجویانبینالمللی کردهاســتبهگونهای اینســالهاافزایشپیدا
درمقاصــدیبــهغیــراز8مقصداصلیتحصیلمیکردهاندامااینمیزاندرســال۲0۱9به۲7درصد
)جمعسهم۲۱درصدیسایرکشورهاوسهمدوکشورژاپنواسپانیاکهدررتبهنهمودهمقراردارند(
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ProjectAtlasرســیدهاســت.شــایانذکراستتحلیلفوقبراســاسدادههایمنتشرشدهتوســط
درســال۲0۱9میباشــد.درادامهبراســاسآخریناطالعاتمنتشرشدهتوســطیونسکو،درجدول
کشــوربرتردرجذبدانشــجویانبینالمللیطبقآخرینآماریونسکوبههمراه شــماره۱،لیســت۲0

درصدرشدتعداددانشجویانجذبشدهازسال۲0۱3تا۲0۱8ارائهمیگردد.]3]

ـرتبهبندیکشورهابراساسجذبدانشجویبینالمللی)منبعدادههاییونسکو( جدول۱ـــ

ف
درصد رشد )از 20۱۳ تا 20۱8(تعداد دانشجویان بین المللی طبق آخرین داده یونسکونام کشورردی

984,897۲۵/۵۵ایاالتمتحدهآمریکا۱

43۵,7344/۵7بریتانیا۲

38۱,۲0۲۵۲/۵۶استرالیا3

۲۵8,8733۱/۶۶آلمان4

۲۵8,380۱3فرانسه۵

۲۵0,۶۵8۱7/48روسیه۶

۲09,97938/83کانادا7

۱78,۲7۱84/9۱چین8

۱۶4,338۲۱ژاپن9

۱۲۲,8۲3۲3/۲۵مالزی۱0

۱08,07۶98/7۱ترکیه۱۱

97,۵۶3۱8/3۲ایتالیا۱۲

9۶,۲8939/۶۶هلند۱3

88,873۱7/4۲آرژانتین۱4

77,4۶330/79اماراتمتحدهعربی۱۵

73,977۱9/04عربستانسعودی۱۶

73,9۶44/39اتریش۱7

70,79۶۲7/47جمهوریکره۱8

۶4,9۲7۱۵/۱9اسپانیا۱9

۶3,9۲۵۱30/۲۲لهستان۲0
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کشورهایدرحالتوسعهوبعضیازرقبایمنطقهایایران که بررسیجدولباالنشانمیدهد
کنند؛ نیزتوانستهاندبهتدریججایگاهمناسبیدراینبازارکسب

مالزی: رتبه 10 با 122823 دانشجو
ترکیه: رتبه 11 با 108076 دانشجو

امارات متحده عربی: رتبه 15 با 77463 دانشجو
 و عربستان سعودی: رتبه 16 با 73977 دانشجو. 

کشــوربرتروجود کهبینرتبهبنــدیاینجدولونمــودار۱درمورد8 شــایانذکراســتاختالفــی
کــهدرآماریونســکو گذشــتهاســت کشــورهادردوســال داردناشــیازتغییــراترخدادهدراطالعــات
کشــورهایزیردر که کنونانعکاسنیافتهاســت.ازســویدیگرآمارهاییونســکونشــانمیدهد تا
حدفاصلسالهای۲0۱3تا۲0۱8ازبیشترینرشددرتعداددانشجویانبینالمللیدرحالتحصیل

کشورشانبرخورداربودهاند. در

جدول۲ــــکشورهایبابیشتریندرصدرشددرجذبدانشجویبینالمللی)منبع:دادههاییونسکو(

ف
منطقهدرصد رشد حدفاصل 20۱2ــــ 20۱7نام کشورردی

شرقاروپا8۵۶/۲کرواسی۱

آفریقا3۱4/۱۱روآندا۲

شرقاروپا۲۵8/۶8گرجستان3

آمریکایالتین۲۱3/۲7مکزیک4

خاورمیانهوشمالآفریقا۱98ایران۵

آسیایمرکزی۱۶0/94قزاقستان۶

شرقاروپا۱30/۲۲لهستان7

شرقاروپا۱۲۱/43مقدونیهشمالی8

شرقاروپا۱۱9/74قبرس9

کوادر۱0 امریکایالتین۱۱۲/87ا

شرقاروپا۱08/79استونی۱۱

آفریقا۱0۶/۵۱نیجر۱۲

کش۱3 خاورمیانهوشمالآفریقا۱0۵/۱۲مرا
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بررسیمختصریبرجنبههایاقتصادیجذبدانشجویانبینالمللیدرکشورهایبرتردراین
کهجذبدرآمدتوســطدانشــگاههادرقالــبارائهخدماتآموزشــیروزآمدبه حــوزهنشــانمیدهد
دانشجویانسایرکشورهابهعنوانیکیازبخشهایاقتصاددانشازمهمترینمحرکهایکشورها

برایتسهیلحضوردانشجویانبینالمللیدرکشورشانمیباشد.
کهبهدانشــگاهمیپردازدمانندســایرشــهروندانبرایخدمات هردانشــجوعالوهبرشــهریهای
که دیگــریماننــدمحلســکونت،حمــلونقل،خریدهــایروزانهوبیمــهدرمانینیزهزینــهمیکند
تمامــیایــنمــوارددررونــقاقتصادمحلیاثــرشــایانیدارد.برآوردهانشــانمیدهددرســال۲0۱۶،
دانشجویانبینالمللبهمیزان300میلیارددالربهصورتمستقیموغیرمستقیمدراقتصادجهانی

تاثیرمثبتداشتهاند.]4]
کشــوراســترالیاومالــزیبخــشقابلتوجهــیازصادرات صــادراتخدمــاتآمــوزشعالــیدردو
کهدراســترالیاپسازصادراتســنگآهن کشــورهاراشــاملمیشــودبهگونهای کاالوخدماتاین
وذغالســنگبیشــتریندرآمدارزیازطریقجذبدانشــجویانبینالمللیحاصلمیگردد]۵]ودر

گردشگریوصنعتپالمقراردارد. مالزیاینموردپسازصنعت
درجدولزیربهتفکیکمیزاندرآمدمقاصداصلیازجذبدانشجویانبینالمللوتعدادشغلی
کشورهاایجادشدهاستمیآید.پسازآن،آثاراقتصادیجذبدانشجویان کهبدینواسطهدرآن

بینالمللبرهریکازنواحیانگلستانرامشاهدهمیکنیم.

کشورهابراثرجذبدانشجویانبینالمللی]۶]]7]]8]]9] جدول3ــــمیزاندرآمدساالنهوتعدادشغلایجادشدهدر

ف
تعداد شغل ایجاد شدهدرآمد ساالنهنام کشورردی

4۵8,۲90شغل4۱میلیارددالرایاالتمتحدهامریکا۱

-۲0/34میلیاردپوندبریتانیا۲

-37/۶میلیارددالراسترالیااسترالیا3

-۱4/۵میلیارددالرآلمان4

-۱4/۵میلیارددالرفرانسه۵

۱۶8,8۶0شغل۱۵/۵میلیارددالرکانادا۶

-84میلیاردروبلمعادل4/۱میلیارددالرروسیه7

4/۵میلیاردرینگیت)معادل۱میلیاردو73میلیوندالر(مالزی8
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ـاثراقتصادیدانشجویانبینالمللبرنواحیانگلستان]۱0] نمودار۲ـــ

ـ 2. سمت تقاضا ۱ـــ

که کشــورهاومناطقیخواهدبود کهدرباالاشــارهشــددرتحلیلســمتتقاضا،تمرکزبر همانگونه
بیشترینتعداددانشجویانبینالمللیرابهسایرکشورهاومناطقدنیاارسالکردهاند.درجدولزیر
کهطبقآماریونسکوبیشــترینتعداددانشجویانرادرخارجازکشورخوددارند کشــوری لیســتده

ارائهمیگردد.
کهدرچندسالگذشته عالوهبرکشورهاییبابیشترینتعدادارسالدانشجو،توجهبهمناطقی
ازبیشــترینرشددرارسالدانشجویانبینالمللیبرخورداربودهاندبهمنظورتعیینبازارهایهدف
جذبدانشــجویانبینالمللیراهگشــاخواهدبود.درتحلیلمنطقهایطرفتقاضابراســاسآمار
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یونســکوازســال۲0۱۲تاســال۲0۱7،بیشــترینرشــدتقاضابرایتحصیالتبینالمللیبدینترتیب
بودهاست:

ـ  منطقه آسیای مرکزی )80درصد رشد(  1ـــ
ـ  منطقه آسیای غربی و جنوبی )55درصد رشد(  2ـــ

ـ  کشورهای عربی)43درصد رشد(  3ـــ

کشــورهایدانشــجوفرســتقرار کدســتهبندی گــردســتهبندیدرآمــدیبانــکجهانــیرامال ا
کشورهایبادرآمدپایین)۵4درصدرشد(وسپس دهیم،دراینبازهزمانیبیشترینرشدتقاضادر
کشــورهایبادرآمدمتوســط)30درصد کشــورهایبادرآمدزیرمتوســط)4۵درصدرشــد(ودرنهایت
کهکشورهایپیرامونیایرانچهازنظر رشــد(بودهاســت.بنابراینتحلیلمنطقهاینشــانمیدهد
کهدرچندســالاخیر کشــورهاییقرارگرفتهاند جغرافیایــیچــهازنظردرآمدیدرمیاندســتهبندی

بیشترینرشدرادرارسالدانشجویانبینالمللیداشتهاند.

کشور.)منبع:دادههاییونسکو(]۱۱] کشورهابراساستعداددانشجویارسالیبهخارجاز ـرتبهبندی جدول4ـــ

ف
درصد از کل دانشجویانتعداد دانشجوی ارسالینام کشورردی

9۲8,090۱7/4چین۱

33۲,033۶/۲۵هند۲

۱۲۲,۱9۵۲/30آلمان3

۱0۵,399۱/98جمهوریکره4

94,۶۶۲۱/78ویتنام۵

89,379۱/۶8فرانسه۶

8۶,۵۶۶۱/۶3ایاالتمتحدهآمریکا7

8۵,۲۵۱۱/۶نیجریه8

84,۶8۱۱/۵9قزاقستان9

84,3۱0۱/۵8عربستانسعودی۱0

ـ ۳. بررسی بازارهای منطقه ای پیرامون ایران ۱ـــ

درایــنبخشبهبررســیظرفیتهــایبازارهایدانشــجویانبینالمللیدرمناطقپیرامــونایرانو
کشــورهایپیشــرودردرونوبــرونهــریــکازمناطــقجغرافیایــیخواهیم کمــی مقایســهعملکــرد
پرداختونهایتًانگاهیبهعملکردایراندربازارهاخواهیمانداخت.شایانذکراستمبنایتحلیل،

کاملترینوبهروزتریندادهدردسترسمیباشد. که دادههایسال۲0۱7یونسکوبوده
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ـ ۱. بازار کشورهای آسیای مرکزی ـ ۳ـــ ۱ـــ
ـتحلیلبازارجذبدانشجویانبینالمللیدرمنطقهآسیایمرکزی)منبع:دادههاییونسکو( جدول۵ـــ

ف
میزبان 5میزبان 4میزبان ۳میزبان 2میزبان ۱کشور ارسال کنندهردی

چک/۱,۶48آمریکا/۱,70۶ترکیه/۲,0۱۵قرقیزستان/4,907روسیه/۶۵,۲37قزاقستان۱

قزاقستان/۱,۲93اوکراین/۶,۲9۱بالروس/8,0۱۲ترکیه/۱0,4۱8روسیه/۱7,4۵7ترکمنستان۲

لتونی/۱,0۲۵کره/۱,7۱۶اوکراین/۲,0۲۲قزاقستان/3,8۱8روسیه/۲0,8۶۲ازبکستان3

قزاقستان/43۵بالروس/44۶ترکیه/۶9۲قرقیزستان/۲,008روسیه/۱4,۲04تاجیکستان4

عربستان/380آلمان/470قزاقستان/۱,4۵9ترکیه/۲,03۲روسیه/۵,۵۲3قرقیزستان۵

کهجزو8کشوربرتردرجذبدانشجویانبینالمللیهستندو گردرجدولفوقازمیزبانهایی ا
همچنینکشورهایمشترکالمنافع)اقمارشورویسابق(صرفنظرکنیمبانامکشورهاییهمچون
کرهجنوبــی،جمهوریچکوعربســتانســعودیبهعنوانمقاصدجذاببرایدانشــجویان ترکیــه،
منطقــهآســیایمرکزیبرمیخوریم.میتوانحدسزدیکــیازدالیلموفقیتترکیهبهعنوانیکیاز
کشورروی رقبایمنطقهایایراندرجذبدانشــجویانمنطقهآســیایمرکزی،ســرمایهگذاریاین
کهدرآیندهنزدیک گذشتهاست بحثآموزشعمومیوحرفهایترکزباناناینمنطقهدردودهه
کشــور،ایراندر کشــوردرمنطقهآســیایمرکزیخواهدشــد.برخالفاین باعثتحکیممنافعاین
کامبودهاســتودربین جذبدانشــجویانتاجیکســتانیبهعنوانتنهافارســیزباناناینمنطقهنا

۵مقصدجذاببرایدانشجویانتاجیکستانیقرارندارد.

ـ 2. بازار کشورهای آسیای غربی ـ ۳ـــ ۱ـــ
ـتحلیلبازارجذبدانشجویانبینالمللیدرمنطقهآسیایغربی)منبع:دادههاییونسکو( جدول۶ـــ

ف
میزبان 5میزبان 4میزبان ۳میزبان 2میزبان ۱کشور ارسال کنندهردی

آمریکا/۵44عربستان/۱,384هند/4,4۲3ترکیه/۵,۲۵۱ایران/۱3,8۵۱افغانستان۱

فرانسه/۲384اتریش/۲,40۵بریتانیا/3,۱0۱آلمان/۶,074آمریکا/9,۶9۱ترکیه۲

آلمان/7۱۲گرجستان/۲۶۵0اوکراین/8,833روسیه/۱۱,۲۶9ترکیه/۱4,878آذربایجان3

ترکیه/7۵3ارمنستان/۱,0۲۶روسیه/۱,۵80آلمان/۱,874اوکراین/۲,۶0۵گرجستان4

بریتانیا/۱۲0آمریکا/۲۶۲آلمان/۶۱۵فرانسه/۱,070روسیه/۲,7۲0ارمنستان۵
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کهالبته کشــورارســالکنندهدانشجوبهایرانیعنیافغانستانقراردارد دراینمنطقهمهمترین
که کردبیشــتردانشــجویانافغانستانیمشــغولبهتحصیلدرایرانازمهاجرینیهستند بایدتوجه
کردهاندیاحتیدرایرانمتولدشدهاندودورانتحصیالتپایهخود سالهاپیشبهایرانمهاجرت
کشــورافغانســتانمشــاهده کهدرردیفمربوطبه گذراندهانــد.همانگونــه رانیــزدرمــدارسایــران
کشورپسازایرانبهسمتترکیه،هندوستان،عربستانوایاالتمتحده میگردد،دانشجویاناین
کشــورمقاصد کهدر8 گرازمیزبانانی کشــورهایواقعدراینمنطقها آمریکامیروند.درموردســایر
کنیمبانام کشــورهایدرونمنطقهایصرفنظــر جــذاببــرایدانشــجویانبینالمللیقــراردارندو

میزبانانیماننداوکراینواتریشبهعنوانمقاصدعمدهمواجهخواهیمشد.

ـ ۳. بازار کشورهای آسیای جنوبی ـ ۳ـــ ۱ـــ

ـتحلیلبازارجذبدانشجویانبینالمللیدرمنطقهآسیایجنوبی)منبع:دادههاییونسکو( جدول7ـــ

ف
میزبان 5میزبان 4میزبان ۳میزبان 2میزبان ۱کشور ارسال کنندهردی

اردن/۱,890ژاپن/۲,439آمریکا/8,4۶9استرالیا/۱۵,۱۱3بریتانیا/۱۶,3۵0مالزی۱

آلمان/۲,3۱۱بریتانیا/۲,۵3۶استرالیا/4,98۶آمریکا/7,0۲8مالزی/۲8,4۵۶بنگالدش۲

کستان3 عربستان/4,۲7۱مالزی/4,4۵4بریتانیا/۵,۲۲8آمریکا/۶,9۱۵استرالیا/۱0,0۶7پا

ژاپن/3,۶۱۶بریتانیا/3۶۲0مالزی/۵,8۲3آمریکا/8,78۲استرالیا/۱۱,040اندونزی4

کثریتجمعیتشانمسلمانهستوازاینلحاظ دراینمنطقهتمرکزبرکشورهاییقرارگرفتکها
کشورجذاببرای کردناز8 باایرانقرابتفرهنگیدارند.برایتحلیلجدولفوقپسازصرفنظر
دانشجویانبینالمللیومقاصددرونمنطقهایبرایدانشجویانجنوبآسیاباناممیزبانانجدید
موفقیدراینمنطقهبرمیخوریمکهعبارتاندازاردن،عربستانسعودیوژاپن.نکتهجالبتوجهدر
کستانبهعنوانهمسایهشرقیایراناستکهعلیرغمجمعیتقابلتوجه اینجدولوضعیتکشورپا
کشورایرانرابهعنوان۵مقصدبرترتحصیلی کشور،دانشجویاناین شیعیانوفارسیزباناندراین
خودانتخابنمیکنندوکشورهایمالزیوعربستانسعودیبرایآنانمقاصدجذابتریمیباشند.

ـ 4. بازار کشورهای عربی ـ ۳ـــ ۱ـــ

کشــوراماراتمتحدهعربیبــهعنوانیکیاز شــایانذکــراســتباتوجهبــهاینکهدادههایمربوطبه
کشورهایموفقدرجذبدانشجویانبینالمللیبرایسال۲0۱7درسایتیونسکوموجودنیست

گرفتهاست. کتحلیلقرار دراینجدولاطالعاتسال۲0۱۶مال
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ـتحلیلبازارجذبدانشجویانبینالمللیدربینکشورهایعربی)منبع:دادههاییونسکو( جدول8ـــ

ف
میزبان۵میزبان4میزبان3میزبان۲میزبان۱کشورارسالکنندهردی

امارات/۱,983استرالیا/4,387کانادا/۵,979بریتانیا/8,4۲7آمریکا/۵8,384عربستانسعودی۱

کش۲ آمریکا/۱,477ایتالیا/۲,۲0۱اوکراین/۲,348آلمان/۲,800فرانسه/۲8,0۱۲مرا

آلمان/۲,788امارات/۶,۵9۲اردن/7,797عربستان/9,۵۵۲ترکیه/9,۶89سوریه3

آلمان/۲,090فرانسه/۲,۱۱3آمریکا/3,4۶۱عربستان/4,88۶امارات/۵,۲۵۶مصر4

ایران/۲,3۱4مالزی/۲,749امارات/۲,773ترکیه/4,4۱4اردن/8,0۵۱عراق۵

ترکیه/۱,۲38مالزی/۱,۲73امارات/4,۱34عربستان/4,3۶9اردن/۱۱,899فلسطین۶

هند/۱,۲3۶اردن/۱,707امارات/۲,89۶مالزی/۵,۵99عربستان/9,۵۱9یمن7

بریتانیا/۱,۵9۵اوکراین/۲,090آمریکا/۲,۲88عربستان/4,48۵امارات/۶,۱07اردن8

مالزی/370امارات/389عربستان/۵00کانادا/۵0۱فرانسه/۱7,008الجزایر9

امارات/۱,037استرالیا/۱,073بریتانیا/3,030اردن/4,303آمریکا/9,703کویت۱0

ایتالیا/948کانادا/987رومانی/۱,۲۶7آلمان/3,334فرانسه/9,403تونس۱۱

بریتانیا/9,79عربستان/۱,39۶آمریکا/۱,4۱۵امارات/۱,۶۱0فرانسه/4,۲۶۵لبنان۱۲

مالزی/7۱7اردن/۱,78۵بریتانیا/۲,743آمریکا/3,0۲4امارات/۵,۲37عمان۱3

قطر/70۶هند/۲,0۵9امارات/۲,۱7۵عربستان/۲,۵8۱مالزی/۲,88۶سودان۱4

اردن/7۵۱آمریکا/۱,3۱8ترکیه/۱,۶۶8بریتانیا/۱,۶9۱مالزی/3,047لیبی۱۵

عمان/397استرالیا/89۶هند/۱,479آمریکا/3,۱۵۶بریتانیا/3,74۵اماراتمتحدهعربی۱۶

اردن/3۵۵امارات/389هند/404آمریکا/۱,۶۶3بریتانیا/۲,۵34قطر۱7

آمریکا/۵37عربستان/۶49اردن/77۶امارات/877بریتانیا/۱,3۲۵بحرین۱8

کشورهایعربیچندنکتهحائزاهمیتاست: درتحلیلجدولمربوطبه

کــه جذاب ترین مقاصد برای دانشــجویان بین المللی هســتند چه  ـ   بــه  غیر از 8 کشــور  1ـــ
کشــورهایی خارج از جهان عرب توانســته اند دانشــجویان عرب را به ســوی دانشگاه های 
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که تنها تعداد دانشجویان در 5 کشور میزبان اول در  کنند؟ طبق جدول فوق  خود جذب 
آن ذکرشده است، از خارج جهان عرب کشور ترکیه با 17,009 دانشجوی عرب در رتبه اول 
 قرار دارد و پس  از آن مالزی با 16,641، هند با 5,178، اوکراین با 4,438، ایتالیا با 3,149،

ایران با 2,314 و نهایتًا رومانی با 1,267 دانشجو قرار دارد. 

ـ   در داخل جهان عرب کدام کشورها در جذب دانشجویان کشورهای عربی موفق عمل  2ـــ
کرده اند؟ طبق جدول فوق که تنها تعداد دانشجویان در 5 کشور میزبان اول در آن ذکرشده 
است، امارات متحده عربی با جذب 41,455 دانشجو از کشورهای عرب در رتبه اول قرار 
دارد و سپس دو کشور عربستان سعودی با 37,937 دانشجو و اردن با 37,424 دانشجو 

دو مقصد مهم دیگر دانشجویان عرب به شمار می روند.

ـ   نقــش ایــران در بــازار جــذب دانشــجویان جهان عــرب چگونه اســت؟ علی رغم نفوذ  3ـــ
سیاســی و فرهنگــی ایــران در برخــی از کشــورهای عــرب، جایــگاه کشــور در بــازار جــذب 
دانشجویان جهان عرب قابل دفاع نیست. ایران تنها به عنوان پنجمین میزبان دانشجویان 
عراقــی پــس از اردن، ترکیــه، مالــزی و امــارات قرار دارد. ایــران در کشــورهایی مانند لبنان، 
ســوریه و یمــن نیز قافیــه را به رقبای منطقه ای خود یعنی ترکیه، عربســتان، امــارات و اردن 

باخته است.






ـ  ۱. کشور ترکیه 2ـــ

کشــورترکیهمســیریقابلتوجهراازنگاهامنیتیبهمســئلهمهاجرتوسیاستهایدرهایبستهتا
کاری،تحصیلیوحفاظتازپناهندگانراپیموده تبدیلشدنبهیکیازقلمروهایاصلیمهاجرت
کشــورهای اســت.بخشــیازعوامــلاینتغییــر،بیرونــیبودهانــد؛جابهجاییجمعیتبــراثرناآرامی
کردهاستودولتترکیه کثیریراراهیاینسرزمین کهجمعیت همسایهترکیه،چندیندههاست
کند.بهعنوانمثال،میتوان رابرآنداشتهاستتاسازوکارهاییراجهترسیدگیبهآنپیشبینی
کرد.ازسویی، کشــوراشاره کنوندراین بهحضورقریببهســهمیلیونونیمســوریازســال۲0۱۱تا
بخشــیدیگرازعواملتغییررویکردترکیهنســبتبهمسئلهمهاجرت،درونیاست.یکیازمهمترین
محرکهــایدرونــی،حرکــتدولــتترکیهبهســمتدولتهــایغربیوتمایــلآنبــرایعضویتدر

اتحادیهاروپابهمنظوربهرهمندیازمزایایاقتصادیوسیاسیآناست.
طبقدادههایمنتشرشدهتوسطانستیتوسیاستمهاجرتتانیمهسال4،۲0۱7میلیون88۲
هزارنفرمهاجردرترکیهزندگیمیکردندکه3میلیونو۲7۲هزارنفرازآنانپناهجویانسوریبودهاند
وسپسمهاجرانکشورهایبلغارستانبا۵7۱هزارنفر،کشورآلمانبا3۲۵هزارنفرومقدونیهبا۱7۱
هزارنفردررتبههایبعدیقراردارند.دراینمیانتعداددانشجویانبینالمللیمشغولبهتحصیل
کشوراست.]۱۲]درادامهبهبررسی کهبرابربا۱/8درصدمهاجراناین درترکیه87,903نفربودهاست
کالندانشــجویانبینالمللیترکیهدرســهبخشســاختارنظامآموزشعالیترکیه،بررسی وضعیت
آماریوضعیتدانشجویانبینالمللیومختصریدرموردسیاستهایدولتترکیهدرموردجذب

دانشجویانخواهیمپرداخت.

2: بررسی سیاست های دو کشور موفق

مالزیوترکیه
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ـ ۱. ساختار نظام آموزش عالی ترکیه در جذب دانشجویان بین المللی ـ ۱ـــ 2ـــ

کشــورترکیــهفرآینــدپذیــرشدانشــجویانبینالمللــیرابهصورتمســتقل هــریــکازدانشــگاههای
کشــورترکیه۱بهعنوانســازمانیمستقلمسئول پیگیریمیکنند.بااینوجودشــورایآموزشعالی
برنامهریــزی،سیاســتگذاریوهماهنگیفرآیندهایپذیرشدانشــجویاناســت.سیســتمآموزش
عالیاینکشوربسیارمتمرکزبودهوهمهدانشگاههاتحتچارچوبقانونییکسانیقراردارند.قانون

آموزشعالی)۱98۱(مبنایقانونیاصلیآموزشعالیدرترکیهاست.]۱3]
کشــورترکیهترتیبــاتجدیدیرابــرایآزموندانشــجویان درســال۲0۱0،شــورایآمــوزشعالــی
بینالمللیبهنامYOSوضعکردهاست.براساساینمقرراتازسال۲0۱۱،امتحانYOSدیگربهصورت
متمرکــزبرگــزارنخواهدشــدودرعــوضهردانشــگاه،معیارهایخــودرادرموردپذیرشدانشــجویان
بینالمللیتعیینمیکندوتصمیممیگیردکهآیامتقاضیانشرایطپذیرشرادارندیاخیر.عالوهبراین،
دانشــگاههاامتحانــاترابــرایدانشــجویانبینالمللــیدرشــرایطموردنظرخــودبرگــزارمیکنند.]۱4]
گامهایمهمیدرزمینهتبدیلترکیهبهمرکزآموزش شورایآموزشعالیترکیهدرسالیاناخیر
عالیمنطقهوحتیجهانبرداشتهاست.دراینراستادستورکارتهیهشدهاستوشرکایمتعددی
کشــورو نیزدرآندخیلشــدهاند؛وزارتاقتصاد،وزارتتوســعه،نهادنظارتبرامورترکهایخارج
ســازمانیونوسامره،همگیپروژههاییرابرایحمایتازجذبدانشــجویانبینالمللیدردســت
انجــامدارنــد.برایمثــال،وزارتاقتصــادترکیهبرنامههایحمایتــیخودرادرقالبنمایشــگاههای
کشــورها)ازجملــهآذربایجان(پیادهســاختهاســت،وزارتتوســعهترکیــهدرامر بینالمللــیدرســایر
کیدخاصیبرجذبدانشجویانبینالمللیداشتهاست،نهادنظارتبر کشورتأ برنامهریزیتوسعه
کند کشورازطریقارائهبورسیهمیکوشدتافرصتتحصیلخارجیانرامهیا امورترکهایخارجاز
وســازمانیونسامره،دفاترمتعددیرابرایجذبدانشــجویانبهدانشــگاههایترکیهدرسرتاســر

کردهاست.]۱۵] جهانراهاندازی

ـ 2. بررسی آماری وضعیت دانشجویان بین المللی در ترکیه ـ ۱ـــ 2ـــ

کشــور،۱4درصــدآنان بــراســاسآمــاریونســکودرســال۲0۱7،ازمیــاندانشــجویانبینالمللــیاین
ســوری)۱۵,04۲دانشجو(هستندورتبهنخســترابهخوداختصاصمیدادند.سپسدانشجویان
آذربایجانــیبــا۱4,878نفردررتبهدومقرارداشــتهوســهم۱3/7درصدازاینجمعیتداشــتند.در
رتبههایبعددانشــجویانترکمنســتانبــا۱0,4۱8نفر)9/۶درصد(وایرانبــا۶,099نفر)۵/۶درصد(

قراردارند.]۱۶]

1.	 Council	for	Higher	Education	(CoHE)
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ـروندروبهرشدجذبدانشجویانبینالمللیدرترکیه)منبع:دادههاییونسکو( نمودار3ـــ

ـکشورهایاصلیفرستندهدانشجویبینالمللیبهترکیه)منبع:دادههاییونسکو۲0۱7( نمودار4ـــ

مراجعهبهآمارشورایآموزشعالیترکیه،سهمهریکازمقاطعتحصیلیدانشگاهیرادرجذب
کهدرنمودارزیرنیزمشــخصاســت،۶9درصد دانشــجویانخارجیمشــخصمیســازد.همانطور
کارشناســیمشغولبهتحصیلهستند.براساستحلیلفیندیکسهم ایندانشــجویاندرمقطع
باالیدانشجویانکارشناسیخوددالبرنقشترانزیتی)واسطهای(ترکیهدرجابهجاییدانشجویان
کشــورهایدیگرازاعتبارمدرکدانشگاههایترکیهبرایورودبه کهدانشجویان اســت.بدینمعنی
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کشورهایثالثاستفادهمیکنند.]۱7]درنمودار۶براساسآمارسازمانOECD،3۵درصددانشجویان
خارجیکشورترکیهدررشتههایعلوماجتماعی،مدیریتوحقوقمشغولبهتحصیلاندوپسازآن
علومپایهبا۱۶درصدورشتههایمهندسیبا۱4درصدبهترتیبدررتبههایدوموسومهستند.]۱8]



ـدانشجویانبینالمللیترکیهبهتفکیکمقطعتحصیلی ـتوزیعدانشجویانبینالمللیترکیهدرگرایشهایمختلفتحصیلینمودار۵ـــ نمودار۶ـــ

ـ ۳. سیاست های دولت ترکیه در جهت جذب دانشجویان بین المللی ـ ۱ـــ 2ـــ

کهدرشــهربخارســتبرگزارشــد، کنفرانــسحــوزهتحصیــالتعالــیاروپــا۱ســال۲0۱۲ کشــوردر ایــن
بــراســاس اجراییســازیسیاســتهایبینالمللیســازیوجابهجایــیدانشــجویانراپذیرفــت.
گزارشهایدولتترکیه،پسازســال۲0۱۲وبااختصاصبودجهبهسیاســتهایبینالمللیسازی،
کشــوربرجــذبدانشــجویانبینالمللیتمرکز کنــوننزدیــکبه7۵درصدمؤسســاتآموزشــیاین ا
دارنــد.]۱9]درادامــهبهاختصــاربهتشــریحبرخیازسیاســتهایترکیــهدرجهتجذبدانشــجویان

بینالمللیمیپردازیم.

برنامه های تبادل دانشجو

کهبزرگترینطرحتحرکموقتدر تبادلدانشــجویاندراتحادیهاروپابیشــتربهبرنامهاراســموس
اروپــااســت،مربــوطمیشــود.تحرکدانشــجوییبهعلتبرنامهاراســموسازســال۱987بهشــدت
کهفرصتیبرایتبادلدانشجویان گسترشیافتهاست.]۲0]بااینوجوددوبرنامهدیگرنیزوجوددارد
کهبه درسیســتمآموزشعالیرابرایترکیهفراهممیکنند.یکیازآنها،برنامهتبادلفارابیاســت

1.	 European	Higher	Education	Area	(EHEA)
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دانشــجویانیااعضایهیئتعلمیفرصتمیدهدتافعالیتهایآموزشــیخودرادریکموسســه
که آموزشعالیدرگسترهترکیهبهانجامرسانند.برنامهتبادلموالنانیزبرنامهآموزشیدیگریاست
دانشجویانواعضایهیئتعلمیراقادرمیسازدبینمؤسساتآموزشعالیداخلوخارجازترکیه

جابهجاشوند.

سیاست های امنیت شغلی دانشجویان

کشــورخارجــی،تمدیداجــازهاقامت یکــیازمهمتریــنچالشهــایدانشــجویانپــسازتحصیلدر
کاریصورتمیگیرد.براســاس کشــورودریافتویزای کارآن کهغالبًاازطریقجذبدربازار اســت
اظهاراترئیسجمهورترکیه،رجبطیباردوغان،درمی۲0۱8،ازاینپسبهدانشجویانبینالمللی
کاراعطاخواهدشد.]۲۱]بااینوجود،دانشجویانبینالمللی درترکیه،پسازفراغتازتحصیلاجازه

کارنخواهندداشت. همچناندرحینتحصیلاجازه

سیاست های اتخاذی در قبال دانشجویان مهاجر سوری

کردهاســت. کنونسیاســتهاییرابــرایحلچالشهایدانشــجویانمهاجراتخاذ دولــتترکیــهتا
قانــونمهاجــرتترکیــه)۲0۱3(وضوابــطحفاظــتموقــتاعمالشــدهتحــتاینقانــون،بهصورت
کمیســاریایعالــیپناهندگان مشــخصبــهآمــوزشعالــیپرداختهاســت]۲۲]ومبنــایفعالیتهــای
ســازمانملــلدرترکیــهدرزمینهآموزشعالیمیباشــد.سیاســتهایآموزشعالیترکیــهدرزمینه
پناهندگانســوریدرســالهایاخیرتحتتأثیرروندهایجهانیبودهاســتودرنتیجهازالگوهای
کهدانشگاههاحقدارند پیشــرفتهایتبعیتمیکند.]۲3]درقانونآموزشعالیترکیهذکرشــدهاست
کنند.برهمیناســاسدانشجویان تابهصورتمســتقلظرفیتهایپذیرشدانشــجویانراتعیین
ســوریتاپیشازســال۲0۱3،شــاملهمینضوابطشدهودانشــگاههایترکیهاستثناییبرایآنان
قائــلنمیشــدند.آنــانبایســتیدرآزمونهــایتطبیقمدرکتحصیلیشــرکتمیکردنــدواینامر،
فرآیندپذیرشدانشجویانسوریراطوالنیساختهبود.درحالیکهبارشدشتابانمتقاضیانسوری
کارآمدباشد.دراثرمشکالتپیشآمده،شورایآموزش تحصیلدرترکیه،اینسیستمنمیتوانست
کردتادسترسیسوریهارابهآموزشعالیتسهیل عالیترکیهدرســال۲0۱3سیاســتهاییرااتخاذ
کاهش کنونقوانینومقرراتبسیاریدراینراستابهتصویبرسیدهاست،قوانینیازقبیل کند.تا
مدتزمــاناعتبارســنجیمــدرکتحصیلی،برگــزاریآزمونهایتکمیــلدورهدبیرســتان)درصورت
عدمبرخورداریازدیپلمدبیرستان(،یکپارچهسازینظامورودبهدانشگاهدانشجویانسوریودر
نظرگیــریبورسهــایتحصیلیدولتیبرایآنان.بهدوموردازسیاســتهایاتخاذیترکیهدرقبال

دانشجویانمهاجربهاختصاردرزیراشارهمیشود.
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سیاست های تسهیل فرآیند زبان آموزی

زبــانرامیتــوانیکــیازبزرگتریــنموانعادغاممهاجراندرجامعهمقصددانســتواینمســئلهدر
کنونبیشازدودههاست مورددانشجویانسوریونظامآموزشعالیترکیهنیزصدقمیکند.]۲4]ا
کهبســیاریازدانشــگاههایترکیهدورههایزبانآموزیترکیراتحتعنوانTÖMERبرگزارمیکنند.
کالسها،شورایآموزشعالیترکیهرابرآنداشتهاستتا بااینوجودهزینهیباالیشرکتدراین
کندتاپناهندگانسوریتازمان کشور کالسهایعربیدردانشگاههایاین اقدامبهبرگزاریبرخی
ـ۲0۱7،دانشگاههایهاتای، تســلطبرزبانترکیازامرتحصیلبازنمانند.]۲۵]درســالتحصیلی۲0۱۶ـ
گازیانتــپوســانلیورفباهمــکاریشــورایآمــوزشعالــی،برخــیازکالسهایخــودرابهزبــانعربی
برگزارکردهانــد.بهعنوانمثــال،درهاتــای،ایــنپــروژه،3۲رشــتهیتحصیلــیرادرمقاطــعمختلــف

پوششمیدهد.

سیاست های دسترسی به تحصیل و پشتیبانی مالی آن

دســتورالعملشــورایآمــوزشعالــیدرژوئــن۲0۱4،ایــنامــکانرافراهــمســاختتــادانشــجویان
کنونبا کننــد.ا پناهنــدهســوریبــرایادامــهتحصیــلخــوددرتمامیدانشــگاههایترکیــهثبتنام
گزینههایتحصیل،دانشــجویانسوریمیتواننددردانشــگاههایخصوصینیزمشغول گســترش
گوســت۲0۱4، بهتحصیلشــوند.عالوهبراین،باتصویبالیحههیئتوزیراندولتترکیهدرتاریخآ
کارشناســیازپرداخــتهزینهتحصیلدردانشــگاههایعمومی تمامــیپناهنــدگانســوریدردوره

معافشدهاندوازسال۲0۱۵بهبعداینضوابطمقاطعتحصیلیباالتررانیزپوششدادهاست.

ـ 2. مالزی 2ـــ

کشورهایتایلندواندونزی کهدارایمرزوسیعیبا کشوریآسیاییودرحالتوسعه مالزیبهعنوان
کشــورمیانمــارمواجه کشــورهایمزبورو اســتهرســالهبــاســیلعظیمــیازمهاجرینغیرقانونــیاز
کارقراردارند. کهبیشــترآناندرســن کشــوربهگونهایاســت اســت.هرمجمعیتیمهاجراندراین
کار کشــاورزیمتمرکزند:٧٠درصــدازنیروهایبه کشــورمالزیدربخــشصنعتو کثــرمهاجــراندر ا
کشــاورزیمالزیاتباعغیرمالزیاییهســتند.درصنعتساختوساز4۵درصد گرفتهشــدهدربخش

کارازمهاجرانهستند. نیروهاودربخشتولیدنیز30درصدنیروی
گــربــهآمارهایانســتیتوسیاســتگذاریمهاجــرتنگاهیبیندازیمتــانیمهســال۲0۱7،حدود ا
کــهیکمیلیوننــودهزارنفــرآنــاناندونزیایی، ۲/7میلیــوننفــرمهاجــردرمالــزیزندگــیمیکردند
33۶هــزارنفــربنگالدشــیو۱00هــزارنفرشــانمیانماریهســتند.جمعیــتدانشــجویانبینالمللی
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کلمهاجرین کهبرابربا3/7درصداز گزارشیونسکوتقریبًابرابربا۱00هزارنفربوده مالزیدرآخرین
کالندانشــجویانبینالمللیمالزیدرسهبخش کشــورمیباشــد.درادامهبهبررســیوضعیت این
ساختارنظامآموزشعالیمالزی،بررسیآماریوضعیتدانشجویانبینالمللیومختصریدرمورد

سیاستهایدولتمالزیدرموردجذبدانشجویانخواهیمپرداخت.

ـ ۱. ساختار نظام آموزش عالی مالزی در جذب دانشجویان بین المللی ـ 2ـــ 2ـــ

کیفیت بخــشآمــوزشعالیدرمالزی،زیرنظــروزارتآموزشعالی)وزارتمعــارف(فعالیتمیکند.
کهوظیفهاجرای تحصیالتعالیدرمالزیازطریقآژانسصالحیتمالزیMQA(۱(تأییدمیشــود
کیفیت چارچــوبصالحیــتآموزشــیدرمالــزیرابــرعهــدهدارد.MQAهمچنینمســئولتضمین
کلیهیدورههایمؤسســات کهدربرگیرندهی واعتباربخشــیدورههاوســایروظایفمربوطهاســت
آموزشــیدولتــیوخصوصیمیشــود.]۲۶]تالشبرایبهبــودرتبهبندیجهانیدانشــگاههایمالزی
کردنبخشآموزشعالــی،بهیکاولویتمهم بهطورجــدیپیگیریمیشــود،ازاینرو،بینالمللی
بــرایوزارتآمــوزشعالــیتبدیلشــدهاســت.دانشــجویانبینالمللــیمیتوانندبهعنــوانفرصتی
گردشگری گردشگریبهویژه گرفتهشوندتامنابعدرآمدیخودراازبخش طالییبرایدولتدرنظر
آموزشیگسترشدهد.بخشآموزشعالیسالیانهدرحدود4/۵میلیاردرینگیت)معادل۱میلیارد
و73میلیــوندالر(ازدرآمدهــایمالــزیراتشــکیلمیدهــد.افزایــشتعداددانشــجویانخارجیتا
کرد.در مــرز۲00,000نفــردرحــدود۱0میلیاردرینگیت)معادل۲/3میلیارددالر(خلــقارزشخواهد
ســال۲0۱۱درآمــدمالــزیازجذبدانشــجویانبینالمللیدرحدود3میلیاردرینگیــت)معادل7۱۵
کهمالــزیازخلقیکبــازاربکرو هــزاردالر(ثبتشــدهاســت.بــایــکنگاهمنطقــیمیتواندریافــت
ســرمایهگذاریرویآموزشعالیوجذبدانشــجویانبینالمللیتوانســتهکمکشــایانیبهاقتصاد
کشوربنابهدالیلیچونمقرونبهصرفهبودنهزینههایتحصیل،تنوعفرهنگی، کند.]۲7]این خود
شگفتیهایطبیعتوکیفیتباالیآموزش،امروزهجزء۱0کشورمحبوببرایتحصیلدانشجویان

بینالمللیقرارگرفتهاست.

ـ 2. بررسی آماری وضعیت دانشجویان بین المللی در مالزی ـ 2ـــ 2ـــ

تعــداددانشــجویانبینالمللیدرمالزیبهاســتنادآماریونســکوازرشــدخوبیبرخــورداربودهواین
کشوررادررتبهباالییدرجذبدانشجوقراردادهاست.شایانذکراستآماردانشجویانبینالمللی

مالزیدرسال۲0۱3دردادههاییونسکوثبتنگردیدهاست.

1.	 Malaysian	Qualification	Agency
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ـتعداددانشجویانبینالمللیدرمالزی)منبع:دادههاییونسکو( نمودار7ـــ

گربهملیتدانشجویانبینالمللیمشغولبهتحصیلدرمالزیدرسال۲0۱8نگاهیبیندازیم، ا
بنگالدشــیهابا۲0,8۱۱دانشــجوحدود۱7درصددانشــجویانبینالمللیمالزیراتشکیلمیدهند
کشــور،چینبا۱۵,9۵7دانشــجو)۱3درصد(،نیجریهبا۱0,733دانشــجو)8/7درصد(و وپسازاین
اندونزیبا۱0,40۱دانشجو)8/4درصد(قراردارند.دانشجویانایرانیدرمالزیدراینسال3,۱09نفر

بودندوباکسبرتبهدهمسهمی۲/۵درصدیداشتهاند.

ـکشورهایاصلیفرستندهدانشجویبینالمللیبهمالزی)منبع:دادههاییونسکو،۲0۱8( نمودار8ـــ

ـ ۳. سیاست های دولت مالزی در جذب دانشجویان بین المللی ـ 2ـــ 2ـــ

کشورهایایاالتمتحده،انگلستانواسترالیا کهبازارجهانیآموزشعالیهموارهدرتسلط درحالی
کشورهایمالزی،چینوسنگاپورنیزوارداینتجارتسوددهشدهاند.تماماین بودهاست.امروزه
کردهاندتافرآیندپذیرش کشورهاسیاستهاییجهتبهبودوضعیتدانشجویانبینالمللیاتخاذ
کهدانشــجویانو کشورهایشــانبهراحتیصورتبپذیرد.]۲8]درموردمالزیعواملی دانشــجویاندر
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دانشآموزانبینالمللیرادرانتخاباینکشوربرایتحصیلتحتتأثیرقراردادهبدینترتیباست:
۱_شناختبینالمللیمدرکتحصیلی

۲_هزینههایتحصیلوزندگی
3_کیفیتآموزشواستفادهاززبانانگلیسیدردانشگاهها.]۲9]

درادامهبهبررسیبعضیازسیاستهایاینکشورجهتافزایشجذبدانشجویانبینالمللی
خواهیمپرداخت:

سرمایه گذاری بخش خصوصی در آموزش عالی

سرمایهگذاریدرزیرساختهایآموزشیبرایجذبدانشجویانبینالمللیبهعنوانیکیازاهداف
کشــوردرراستاینیلبهتوسعهاقتصادیبهحســابمیآید.مالزیقصدداردباافزایش اســتراتژیک
ســرمایهگذاریهایدولتیوخصوصیدربخشآموزش،خودرابهعنوانیکمرکزآموزشــیپیشرفته
کند.دولتمالزیباهمکاریوسرمایهگذاریبخشخصوصیتوانسته درجنوبشرقیآسیامعرفی
کواالالمپور۱و کــهدراینمیــانمیتوانبهشــهرآموزشــی کند کــزعلمــیســطحباالییراتأســیس مرا
کهباتصمیم کواالالمپوریکمرکزآموزشیاست کرد.شــهرآموزشــی منطقهآموزشــیاســکندراشاره
کشــوربــرایجــذبدانشآمــوزانودانشــجویان نخســتوزیروباهمراهــیوزارتآمــوزشعالــیایــن
بینالمللیدرســال۲007افتتاحشــد.هدفازاجرایاینپروژهعظیم،حضوردانشــگاههایداخلی
وشعبدانشگاههایخارجیدریکمنطقهمتمرکزواستفادهبهینهازامکاناتآموزشیاست.این
کزدانشــگاهیمحدودنمیشــودوبــرایدانشآموزاننیزمــدارسبینالمللیاحداث شــهرامابهمرا
کهشــاملدانشــگاههای شــدهاســت.اینمجموعهعظیم،یکمرکزبینالمللیبرایآموزشاســت
محلیودانشگاههایبینالمللیاستودارایامکاناتآموزشیورفاهیفراوانیبرایدانشآموزان
کیلومترمربعوباظرفیتیبالغبر30,000دانشجواست ودانشجویاناست.اینشهربهمساحت۵00
گردد.این کــهانتظــارمیرودتاســال۲0۲0بهعنوانبزرگترینمجموعهدانشــگاهیدرآســیامعرفــی
کگذاری مجموعــهعظیــمآموزشــیمیتوانــدپلیبــرایارتباطاتعلمــیوفرهنگیباشــدوبااشــترا

خوشهایدانش،سهمبهسزاییدرپیشبردفعالیتهایعلمیدرمالزیداشتهباشد.

ارائه برنامه های تحصیلی چندزبانه

کشــورهایخاورمیانه،آســیایمیانهو کثردانشــجویانبینالمللیازجنوبشــرقیآســیا، درمالزیا
کشورهایاروپاییمیآیند.دانشگاههایمالزیاززبانآموزشیترکیبی کشورهایآفریقاوتعدادیاز

1.	 Kuala	lumpur	Edaucation	City
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انگلیسیوماالییاستفادهمیکنند،بااینحال،باتوجهبهماهیتونیازهایمطالعاتدانشجویان
بینالمللــی،مخصوصــًابــرایبرنامههایتحصیــالتتکمیلی،زبانانگلیســیوعربیبهعنــوانزبان
کارمیرونــد.تنــوعفرهنگــیازطریــقبینالمللیســازیروابــط،توســطدولــتمالــزی تدریــسبــه

حمایتمیشود.تحرکحاصلازاینبرنامهدردانشگاههایمحلیمشهوداست.]30]

برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاه های درجه یک دنیا

که کانــادا،فرانســهونیوزیلنــدوجــوددارنــد دانشــگاههایمختلفــیازانگلســتان،آمریــکا،اســترالیا،
برنامههــایدوگانــهوبرنامههایآموزشــیراازطریقمشــارکتبامؤسســاتآمــوزشعالیخصوصی
مالزیارائهمیدهند.دولتهمچنینباهمکاریبادانشگاههایبرتردرجهانتوانستهشعبههایی
کهبهجذبدانشجویانبینالمللیوارتقاء کند ازایندانشگاههایمطرحجهانیرادرمالزیایجاد

کهعبارتانداز: کردهاست کمکشایانی سطحعلمیمالزی
ک ـدانشگاههایاسترالیاییموناش،دانشگاهکورتینودانشگاهسوئینِبرندرشهرهایسالنگوروساراوا ۱ـــ

کواالالمپوروسالنگور ـدوپردیسدانشگاهیناتینگهامانگلستاندرشهرهای ۲ـــ
ـدانشگاههایانگلیسینیوکاسلوساوتمهتندرشهرجوهور 3ـــ

ـدانشگاهبریتانیاییهریوتواتدرپوتروجایا 4ـــ
ـدانشگاهسیامینچین ۵ـــ

ـدانشگاهانگلیسیمطالعاتمالزیدرشهرجوهور ۶ـــ

تمرکز بر جذب دانشجویان مسلمان

کشــوری کشــوراســت.مالزی نکتهحائزاهمیتدرمالزیترکیبدانشــجویانداخلیوخارجیاین
کهجمعیتغالبآنرامســلمانانتشــکیلمیدهندوبههمینترتیب،جمعیتدانشگاهی اســت
کشــورهابرای کثریتازایندینهســتند.اینامرســببشــدهمالزیبهعنوانیکیازمهمترین نیزا
ادامهتحصیلمسلمانانمحسوبگردد.دوکشوربنگالدشونیجریهدارایجمعیتغالبمسلمان
هستندوبیشترینسهمازدانشجویانخارجیرابهخوداختصاصمیدهند.بهطورتقریبیسالیانه
8,000نفربرایادامهتحصیلازچینبهاینکشورسفرمیکنندکهباعثشدهچینبهعنوانسومین
کشــورفرســتندهدانشــجوودانشآمــوز،درمالــزیانتخابشــود.حجمبســیارزیادیازدانشــجویان
بینالمللیکهبهمالزیآمدهاندازکشورهایمسلمانهستند.بنگالدش،مسلمانانچین،نیجریه،
کســتان،یمن،لیبیوســودانهمگیدارایجمعیتغالبمســلمانهســتند.این ایــران،عــراق،پا

کهمالزیتوجهویژهایبهجذبدانشجویانمسلماندارد. موضوعخودنشاندهندۀآناست
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کز تحقیقات علمی بین المللی در مالزی ایجاد مرا

وزارتآموزشعالیمالزیقصدداردتاسال۲0۲0،بیستمرکزتحقیقاتعالیدرسطحاستانداردهای
کندتاعالوهبرجذبپژوهشــگرانبرترجهانبهارتقاءســطحعلمی بینالمللیرادرمالزیتأســیس
کشــوربپردازند.آنهاهمچنیندریکهدفبلندمدتســعیدارندتاســال۲0۲0،دربینهر۱00,000
کارکناندانشگاهیباافزایش کیفیت پژوهشگرودانشمندجهانینام۱00مالزیاییدیدهشود.بهبود
تعــداددانشــگاهیاندرمقطــعدکترادردانشــگاههایعمومی،باهــدف7۵درصددردانشــگاههای

تحقیقاتیو۶0درصددرسایردانشگاههایعمومینیزازدیگربرنامههاست.

ایجاد دفاتر بازاریابی بین المللی 

مالــزیبهعنــواناقــدامابتــکاریتوســطوزارتآمــوزشعالــیبهمنظــورارتقــایبخشآمــوزشعالی
کشــورهایمنتخبمانند بینالمللــیمالــزیدســتبهایجاددفاتــربازاریابیآموزشــیبینالمللیدر
گردشــگریوآمــوزشعالــی چیــن،اندونــزی،امــاراتمتحــدهعربــیوویتنــامبــرایتقویــتبخــش

مالزیزدهاست.





درایــنبخــشبــهبررســیآمــاریدانشــجویانبینالمللیشــاغلبهتحصیــلدرایــرانخواهیم
پرداخت.دراینزمینهتوجهبهنکاتیحائزاهمیتاست.

کهاطالعاتثبتشــدهدرموردتعداددانشــجویانبینالمللیایران کرد درابتــدابایــدتوجه
دردادههاییونســکومربوطبهســال۲0۱7وبرابربا۲۱,03۶نفرمیباشــدواطالعاتســالهای
بعدبهعلتشکافزمانیبینجمعآوریآماروارسالبهدفترمرکزییونسکوومراحلالزمبرای

بهروزرسانی،درسایتاینسازمانموجودنیست.
درادامــهدونمــوداردرموردتعداددانشــجویانبینالمللیبهاســتناددادههایموسســهی
پژوهــشوبرنامهریــزیآموزشعالیرامشــاهدهخواهیمنمودوبهمقایســهایندادههاباهدف
کل کــهجــذبتعــداد7۵,000دانشــجوورســیدنبــهســطح۱/8درصــد برنامــهششــمتوســعه

کشورتاپایانسال۱400خواهدبود،میپردازیم. دانشجویانشاغلبهتحصیلدر
کرددرآخریندادههایتفکیکیمنتشرشــدهموسســهی کــهمشــاهدهخواهید همانگونــه
ـ۱398میباشــد،از کــهمربــوطبــهســالتحصیلــی۱397ـــ پژوهــشوبرنامهریــزیآمــوزشعالــی
کارشناسیمشغولبهتحصیل ۲۱,۵9۲دانشجویبینالمللینزدیکبه۱4,000دانشجودردوره
کهســهمحدود۶4درصــدیرابهخوداختصاصمیدهنــد.3۶درصدباقیماندهطبق هســتند
کاردانییاپزشکیحرفهای اطالعاتموجوددرسایرمقاطعتحصیلیاعمازتحصیالتتکمیلی،

تحصیلمیکنند.

۳: آمار دانشجویان بین المللی در ایران



   ۳2   |    تحصیل در این سوی مرزها

ـتعداددانشجویانبینالمللیدرایران نمودار9ـــ

کلدانشجویانشاغلبهتحصیل ـتعدادودرصددانشجویانبینالمللیبه نمودار۱0ـــ
)منبع:موسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی(

کــهدرنمودارباالمشــاهدهمیکنیدعلیرغمافزایشســهمدانشــجویانبینالمللی همانگونــه
کشــور،نســبتمذکورهنوزبهیکدرصدنرســیدهاستوتا کلدانشــجویانشــاغلبهتحصیلدر از
۱/8درصــدهدفبرنامهششــمتوســعه،فاصلهقابلتوجهیوجــوددارد.درجدولزیرعملکرداین

گردیدهاست. بخشبااهدافساالنهمقایسه
نکتهقابلتوجهدرجدول9ایناستکهبهصورتچشمگیریتعداددانشجویانکشورنسبتبه
اهدافبرنامهدرسالهایاخیرکاهشداشتهاست)کاهشنزدیکبهیکمیلیوننفری(وبههمین
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کهعلیرغمثابتماندنتعداددانشجویانبینالمللیدرسهسالاخیردرسطح۲۱هزار جهتاست
کلدانشجویاندرحالرشداست. نفرامانسبتاینعددبهتعداد

ـمقایسهعملکردبااهدافبرنامهدرتعداددانشجویانوسهمدانشجویانبینالمللی جدول9ـــ
)منبع:موسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی(
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کهعلیرغمثابتماندنتعداددانشجویانبینالمللیدرسهسالاخیردرسطح۲۱هزار جهتاست
کلدانشجویاندرحالرشداست. نفرامانسبتاینعددبهتعداد

واحدعنوان
۱۳۹6۱۳۹7۱۳۹8۱۳۹۹۱400

هدفبرنامههدفبرنامهعملکردهدفبرنامهعملکردهدفبرنامهعملکردهدفبرنامه

4,۵44,0004,073,8۲74,4۶۱,0003,۶۱۶,۱۱44,380,0003,373,3884,3۲0,0004,300,000نفرتعداد دانشجویان

0/80/۵۲۱0/۵7۱/۲0/۶4۱/۵۱/8درصدسهم دانشجویان خارجی 

ـمقایسهعملکردبااهدافبرنامهدرتعداددانشجویانوسهمدانشجویانبینالمللی جدول9ـــ
)منبع:موسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی(

البتهآمارذکرشدهدرنمودارباالبعضًابااطالعاتمنتشرشدهتوسطسازماناموردانشجویانو
کهبراینمونهبهچندمورداز ســایرمدیرانارشــدوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریدرتناقضاســت

کاویدالیلوجوداینشکافآماریخواهیمپرداخت: آنهااشارهمیکنیمودرادامهبهوا

دکتربذرافشانمدیرکلوقتدانشجویانداخلوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریدرمصاحبه ۱ــــ
باشبکهخبردانشجودرتیرماه۱389:

»بیــش از 9 هــزار دانشــجوی غیرایرانی در کشــور تحصیــل می کنند که بیــش از 2,000 
نفــر آن هــا بورســیه هســتند 1,471 نفر بورســیه وزارت علــوم و 598 نفر بورســیه وزارت 

بهداشت و 8,000 نفر غیر بورسیه«]31] 

کــهبراســاسآمارارائهشــدهتوســطموسســهیپژوهــشوبرنامهریزی ایــندرحالــیاســت
ـ4,34۲،۱390دانشجویبینالمللیدرکشورمشغول آموزشعالیدرسالتحصیلی۱389ـــ

بهتحصیلبودند.

کرصالحیدرکتابآموزشعالیوجذبدانشجویانخارجی]3۲]بهاستنادگزارش غالمرضاذا ۲ــــ
معــاوندانشــجوییوزیرعلــوم،تحقیقاتوفناوریجــدول۱0رادرموردتعداددانشــجویان

بینالمللیشاغلبهتحصیلدرایرانارائهمیکند.

در آخریــن داده های تفکیکی منتشرشــده موسســه ی پژوهش و برنامه¬ریزی آمــوزش عالی که مربوط به 
ســال تحصیلــی ۱۳۹7-۱۳۹8 می باشــد از 2۱,5۹2 دانشــجوی بین المللــی نزدیــک بــه ۱4,000 دانشــجو در 
کارشناســی مشــغول به تحصیل هستند که سهم حدود 64 درصدی را به خود اختصاص می دهند. دوره 

البتهآمارذکرشدهدرنمودارباالبعضًابااطالعاتمنتشرشدهتوسطسازماناموردانشجویانو
کهبراینمونهبهچندمورداز ســایرمدیرانارشــدوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریدرتناقضاســت

کاویدالیلوجوداینشکافآماریخواهیمپرداخت: آنهااشارهمیکنیمودرادامهبهوا

دکتربذرافشانمدیرکلوقتدانشجویانداخلوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریدرمصاحبه ۱ــــ
باشبکهخبردانشجودرتیرماه۱389:

»بیــش از 9 هزار دانشــجوی غیرایرانی در کشــور تحصیل می کنند که بیــش از 2,000 نفر 
آن ها بورسیه هستند 1,471 نفر بورسیه وزارت علوم و 598 نفر بورسیه وزارت بهداشت 

و 8,000 نفر غیر بورسیه«]31] 

کــهبراســاسآمارارائهشــدهتوســطموسســهیپژوهــشوبرنامهریزی ایــندرحالــیاســت
ـ4,34۲،۱390دانشجویبینالمللیدرکشورمشغول آموزشعالیدرسالتحصیلی۱389ـــ

بهتحصیلبودند.

کرصالحیدرکتابآموزشعالیوجذبدانشجویانخارجی]3۲]بهاستنادگزارش غالمرضاذا ۲ــــ
معــاوندانشــجوییوزیرعلــوم،تحقیقاتوفناوریجــدول۱0رادرموردتعداددانشــجویان

بینالمللیشاغلبهتحصیلدرایرانارائهمیکند.

در آخریــن داده هــای تفکیکی منتشرشــده موسســه ی پژوهــش و برنامه ریزی آموزش عالــی که مربوط به 
ســال تحصیلــی ۱۳۹7-۱۳۹8 می باشــد از 2۱,5۹2 دانشــجوی بین المللــی نزدیــک بــه ۱4,000 دانشــجو در 
دوره کارشناســی مشــغول به تحصیل هستند که ســهم حدود 64 درصدی را به خود اختصاص می دهند.
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ـتعداددانشجویانبینالمللیایراندرسالتحصیلی۱393 جدول۱0ـــ

تعدادعنوان

۲,987دانشجویانبینالمللیبورسیهوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری

۶۲0دانشجویانبورسیهوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی

4۵0دانشجویانغیربورسیهوزارتین

ـکنکورسراسری ـ ۱۱,000دانشجویانغیربورسیهـ

کاربردی( ـعلمی ـ ـآزادـ ـ 4,4۶9دانشجویانغیربورسیه)غیرانتفاعیـ

کشور کلاز9۶ ۱9,۵۲۶جمع

کــهآماردانشــجویانبینالمللیتوســطموسســهیپژوهــشوبرنامهریزی ایــندرحالــیاســت
گردیدهاست. ـ۱4,8۵8،۱394اعالم آموزشعالیدرسالتحصیلی۱393ـــ

کتابجابجاییبینالمللیدانشــجویانوتحصیلکردگان:جهانوایران، ]33]در بهاســتناد 3ــــ
ســال۱39۶،بنابرآمارموسســهیپژوهش۲۱,03۶نفروبنابرآمارســازماناموردانشــجویان
کشــورتعــداد۲۶,۶3۶دانشــجویبینالمللــی)شــامل3,393نفــربورســیه،۶,743نفرغیر
کشورمشغولبهتحصیلبودهاند. بورسیهو۱۶,۵00نفرورودیازطریقآزمونسراسری(در
کــه۵۲هزار ازســویدیگــروزیــرعلــوموقــتدکتــرفرهــادیدر۱4خــرداد۱39۶اعــالمنموده

دانشجویبینالمللیدردانشگاههایایرانمشغولبهتحصیلهستند.]34]

درســال۱397بهنقلازســایتآفتاب،دکترعلیزادهمدیرکلدانشجویانغیرایرانیسازمان 4ــــ
کهحدود38هزاردانشــجویبینالمللــیدرایرانتحصیل امــوردانشــجویاناظهارداشــته
میکنــد.ازســویدیگردکترســاالرآملیقائممقاموزیرعلومدادههایــیرادردومقطعزمانی
کهحاویتناقضاتیباهمدیگروبا کردهاند سال۱397دراینبارهدرمصاحبههایشاناعالم

اطالعاتارائهشدهتوسطدکترعلیزادهمیباشد.

جدول۱۲]3۶]جدول۱۱]3۵]

دکترساالرآملیدرمهرماه۱397)بهنقلازمشرقنیوز(

تعدادعنوان

۲7,000دانشگاههایزیرنظروزارتعلوم

۱0,000دانشگاهآزاد

۲,۵00دانشگاهزیرنظروزارتبهداشت

۱7,000جامعهالمصطفی

۵۶,۵00مجموع

دکترساالرآملیدربهمنماه۱397)بهنقلازخبرگزاریصداوسیما(

تعدادعنوان

۲7,300دانشگاههایزیرنظروزارتعلوم

8,000دانشگاهآزاد

3,۱00دانشگاهزیرنظروزارتبهداشت

۱7,700جامعهالمصطفی

۵۶,۱00مجموع
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گرفتسؤاالتیبهوجودمیآید کهدرموردآماردانشجویانبینالمللیدرایرانصورت پسازبررسی
کهپاســخگویینســبتبهآنهابرایروشنشــدنوضعیتایراندراینبازاروارزیابیسیاستهای

اجراشدهدراینزمینهراهگشاخواهدبود.
منشــأاختالفهایمشاهدهشــدهدربینآماراعالمشــدهتوســطمراجعمختلفچیســت؟ ۱ــــ
اختالفناشــیازتفاوتدرروشهایجمعآوریآماراســت.موسســهپژوهشوبرنامهریزی
کشــوردرمورد آمــوزشعالــی،آمارخودرامســتقیمًاازدانشــگاههاومؤسســاتآموزشعالی
دانشــجویانبینالمللــیمشــغولبهتحصیــلجمــعآوریمیکنــد.درحالیکهســازمانامور
دانشجویانازطریقسازمانسنجشآموزشکشور،تعداددانشجویانغیرایرانیکهازطریق
که کردهوجمعآنباتعدادمجوزهایی آزمونسراسریجذبدانشگاههاشدهاندرادریافت
اینسازمانبرایپذیرشدانشجویانبورسیهوغیربورسیهازخارجازکشوردرهرسالصادر

میکندرابهعنوانتعداددانشجویانبینالمللیایراناعالممینماید.
کهبهنظرمیرســد آیامحصلینجامعهالمصطفیدانشــجوهســتندیاطلبهدینی؟اینگونه ـ ۲ـــ
مدیرانسازماناموردانشجویانمحصلینجامعهالمصطفیراطلبهدینیمیدانندوتعداد
آنهــارادرآماردانشــجویانبینالمللیمشــغولبهتحصیلدرایــرانانعکاسنمیدهنداما
دکترساالرآملیبهعنوانقائممقاموزیرعلومورئیسمرکزهمکاریهایعلمیوبینالمللی
نظرمتفاوتیداردوتعداددانشجویانجامعهالمصطفیراهموارهدرمصاحبههایمربوطبه

دانشجویانبینالمللیاعالممینمایند.
کهدرایرانبهدنیاآمدهاندودرسیســتمآموزش آیامهاجراننســلدوموســومافغانســتانی ـ 3ـــ
کشــورتحصیلکردهاندوتقریبًادوســومآماراعالمیدانشــجویانبینالمللیایرانرا عمومی

کرد؟ تشکیلمیدهندرابهواقعمیتواندانشجویبینالمللیمحسوب

کهبهنظرمیرســدآمارموسســهپژوهشوبرنامهریــزیآموزشعالیقابلیت درادامــهازآنجایی
استنادبسیارباالتریداردویونسکونیزاطالعاتمربوطبهایرانراازاینموسسهدریافتمینماید
بــهبررســیبرخــیویژگیهایآماریدانشــجویانبینالمللیحاضــردرایرانبراســاسارایهدکتررضا
کهدیماه منیعیمعاونپژوهشیموسسهدرسومینکنفرانسحکمرانیوسیاستگذاریعمومی

گردیدخواهیمپرداخت. ۱398برگزار

ـ  تفکیک جنسیتی دانشجویان بین المللی ایران: ۱ـــ

ـ۱۱,87۶،۱398نفر ازبین۲۱,۵9۲دانشجویبینالمللیشاغلبهتحصیلدرسالتحصیلی۱397ـــ
که کهنسبت۵۵درصدبه4۵درصددربینآنانبرقراراست.همانطور مردو9,7۱۶نفرزنهستند
درنمودارباالنیزمشخصاستبهتدریجشکافجنسیتیدربینتعداددانشجویانبینالمللیمرد

وزنایجادشدهاست.
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�ن ۱۳۱۲ ۱۹۸۱ ۲۰۸۱ ۳۶۶۲ ۵۵۱۷ ۷۰۹۱ ۸۵۰۶ ۹۳۰۹ ۹۲۷۲ ۹۷۱۶

��د ۱۷۰۱ ۲۳۶۱ ۲۴۳۱ ۴۱۸۸ ۵۷۷۱ ۷۷۶۷ ۱۰۱۹۲ ۱۱۷۲۷ ۱۱۳۰۸ ۱۱۸۷۶

��� ۳۰۱۳ ۴۳۴۲ ۴۵۱۲ ۷۸۵۰ ۱۱۲۸۸ ۱۴۸۵۸ ۱۸۶۹۸ ۲۱۰۳۶ ۲۰۵۸۰ ۲۱۵۹۲

۰

۵۰۰۰

۱۰۰۰۰

۱۵۰۰۰

۲۰۰۰۰

۲۵۰۰۰

ـدانشجویانبینالمللیایرانبهتفکیکجنسیت)منبع:موسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی( نمودار۱۱ـــ

ـ  تفکیک دانشجویان بین المللی ایران در گروه های تحصیلی: 2ـــ

گروههایتحصیلی)منبع:موسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی( ـدانشجویانبینالمللیایرانبهتفکیک نمودار۱۲ـــ

گروههایعلوم کهدرنمودار۱۲آشکاراستدانشجویانبینالمللیدرایرانبهترتیبدر همانگونه
انسانی،فنیومهندسی،علومپزشکی،علومپایه،هنروکشاورزیودامپزشکیتحصیلمیکنند.در
گروههابهترتیببرابربا47، ـ۱398درصدشاغلینبهتحصیلدرهریکازاین سالتحصیلی۱397ـــ
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۵،7،۱۶،۲3و۲درصدبودهاست.همچنیندرطولیکدههاخیرازدرصددانشجویانبینالمللی
گروههایفنیومهندسیوعلوم کاستهشدهاستوبهدرصددانشجویاندر گروهعلومانسانی در
پزشکیافزودهشدهاستکهاینتمایلمیتوانددرهدفگذاریآیندهکشوربرایجذبدانشجویان

گروهتحصیلیحایزاهمیتباشد. بیشتردرایندو

ـ  تفکیک دانشجویان بین المللی بر اساس نوع دانشگاه: ۳ـــ

ـتعدادودرصددانشجویانبینالمللیایرانبهتفکیکدستگاهاجرایی نمودار۱3ـــ
)منبع:موسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی(

نمودارقبلنشانمیدهدکهدانشجویانبهترتیبدردانشگاههایوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری،
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دانشگاهآزاداسالمی،دانشگاهپیامنور،وزارتبهداشتوموسساتآموزشعالیغیرانتفاعیدرحال
ـ3۶،۱398درصددانشــجویاندردانشــگاههایوزارت تحصیلهســتند.درســالتحصیلی۱397ـــ
علوم،۲۵درصددردانشــگاهآزاداســالمی،۱4درصددردانشــگاهپیامنور،۱3درصددردانشــگاههای
وزارتبهداشــتو۱۱درصــددردانشــگاههایغیرانتفاعــیتحصیــلمیکردهاند.عالوهبراینازســال
ـ۱39۲ازدرصددانشجویانبینالمللیدانشگاههایوزارتعلومودانشگاهپیامنور تحصیلی۱39۱ـــ
کاســتهشــدهوبهسهموزارتبهداشتودانشــگاهآزادبهصورتچشمگیریافزودهشدهاست.این

موردنشاندهندهموفقیتبیشترایندودستگاهدربینالمللیسازیدانشگاهایشاندارد.

ـ  دانشجویان بین المللی ایران به تفکیک ملیت: 4ـــ



ـ۱397 ـکشورهایمبدادانشجویانبینالمللیایراندرسالتحصیلی۱39۶ــ نمودار۱4ـــ
)منبع:دادههایموسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی(

که کشــورافغانستانمیباشند کثردانشــجویانبینالمللیایراناز کهانتظارمیرودا همانگونه
کشوردانشجویانعراقیحضوریپررنگ سهمیدوسومیرابهخوداختصاصدادهاند.پسازاین

دردانشگاههایایراندارند.دانشجویانسایرملیتهاتعدادیزیر۱,000دانشجودارند.
دونموداربعدنشاندهندهتغییراتتعداددانشجویانافغانستانیوعراقیدرایرانبهعنواندو
کهمشخصاستتعداددانشجویان کشــورمبدااصلیارســالدانشجوبهایرانمیباشد.همانگونه
ـ۱39۵رشدقابلتوجهیداشته ـ۱390تاســالتحصیلی۱394ـــ افغانســتانیازســالتحصیلی۱389ـــ
گفتدانشجویانافغانستانیموتورمحرکرشدچشمگیرتعداددانشجویان استودرواقعمیتوان
بینالمللیایراندردورهمربوطهاز4,34۲دانشجوبه۱8,۶98دانشجوبودهاند.همچنینثابتشدن
تعداددانشــجویانافغانستانیدرچندســالاخیردرحدود۱3,800دانشجوباعثتوقفرشدتعداد
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گفتموتور کلدانشــجویانبینالمللــیایراندرحد۲۱,000دانشــجوشــدهاســتودرواقعمیتــوان
کهدالیلآنبایدموردبررســیقرارگیرد.ازســویدیگر کارافتادهاســت محرکرشــدایرانبهنوعیاز
کهدر تعداددانشــجویانعراقیبهصورتقابلتوجهیدرحالرشــداســتوبیانگراینامکاناســت
کشورعراق،تمایلبهحضوردردانشگاههایایران صورتبازاریابیصحیحبرایجذبدانشجودر
کشــوروجودداردودرواقععراقدارایظرفیتبالقوهایبرایتبدیلشدنبه بیندانشــجویاناین

موتورمحرکجدیدرشدتعداددانشجویانبینالمللیایراناست.

گذشته ـدانشجویانافغانستانیشاغلبهتحصیلدردانشگاههایایراندریکدهه نمودار۱۵ـــ
)منبع:دادههایموسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی(



گذشته ـدانشجویانعراقیشاغلبهتحصیلدردانشگاههایایراندریکدهه نمودار۱۶ـــ
)منبع:دادههایموسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی(
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ـ  دانشگاه های موفق در جذب دانشجویان بین المللی: 5ـــ

کهازبدو کهدانشــگاهبینالمللیامامخمینیحســبرســالتی درایننمودارمشــاهدهمیکنیم
تاســیسبرعهدهآننهادهشــدهاست،بیشترینتعداددانشجویانبینالمللیرادرخودجایداده
است.پسازآن،رتبههایبعدیبهدانشگاههایمناطقیاختصاصداردکهحضورجمعیتمهاجر
کهبهترتیبشاملاستانهای افغانســتانیدرآنهاطبقدادههایمرکزآمارایرانقابلتوجهاســت

خراسانرضوی،تهران،قمواصفهانمیگردد.

ـدانشگاههایوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریبابیشتریندانشجویانبینالمللی نمودار۱7ـــ
)منبع:موسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی(
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ـ  رشته های محبوب دانشجویان بین المللی در ایران: 6ـــ

ـرشتههاییبابیشترینفراوانیدانشجویانبینالمللیشاغلبهتحصیل نمودار۱8ـــ
)منبع:موسسهپژوهشوبرنامهریزیآموزشعالی(
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کــهانتظــارمــیرودایــرانباالتریــنجذابیــترادررشــتههایتحصیلــیدرزبــانفارســی همانگونــه
کاربــردیماننــدپزشــکی،حقــوق،حســابداری،مدیریــتو دارامیباشــد.امــاپــسازآنرشــتههای
کهدربیندانشــجویانایرانینیزازاقبالخوبیبرخوردارنددرصدررشــتههای کامپیوتر مهندســی
کهدانشــجویان گرفت محبــوبدانشــجویانبینالمللینیزقراردارنــد.بدینترتیبمیتواننتیجه
کاررشــتههایدانشگاهیبهسمتتحصیلدرآنانجذبمیشوند بینالمللینیزمتناســببابازار
کاربینالمللیرادر کشورهایمبداشانوهمچنینشرایطبازار لذابایستیتمایالتآنهاونیازهای

سرمایهگذاریبررشتههایهدفبرایجذبدانشجویانبینالمللیبیشترمدنظرقرارداد.





برایپژوهشدرسیاستگذاریعمومیدرابتداشناختازمحیطسیاستگذاریدرحوزهمربوطه
موردنیازاســت.یکیازوجوهاصلیاینفرآیند،آشــناییباســیرسیاستهاوقوانینوضعشدهاست
کــهبــهآنقانونپژوهــیاطــالقمیگــرددوازدلآنمیتــواننوعنــگاهسیاســتگذاروفرآیندتاریخی
تحولآنرااستخراجنمود.لذابرایورودبهبررسیموضوعمسائلومشکالتدانشجویانغیرایرانی
گاماولرابایدبانگاهیبــهقوانینمصوب کــهدردانشــگاههایایــرانمشــغولبهتحصیلهســتند،
کتابنگرشــی درایــنحوزهبرداشــت.شــایانذکراســتدرتهیــهاینبخــش،ازاطالعاتموجوددر
ـ۱390،تهیهشــدهتوســطسازمان برســهدههفعالیتهایآموزشعالیدرحوزهدانشــجویی۱3۶0ـــ

اموردانشجویاناستفادهگردیدهاست.]37]
موضــوعجذبدانشــجویانبینالمللیدردانشــگاههایایرانازابتدایانقالباســالمییکیاز
مسائلقابلتوجهبرایسیاستگذارانآموزشعالیبودهاست.جستجوهایصورتگرفتهپیرامون
کنوندوقانونودهآییننامه کهتا قوانینوآییننامههایتصویبشدهدراینموردنشانمیدهد
مصوبدرســالهای۱390،۱38۵،۱384،۱37۵،۱373،۱3۶8،۱3۶7،۱3۶۲،۱3۶۱و۱394،یک
بخشنامهدرسال۱3۶8،یکدستورالعملتکمیلیدرسال۱3۶8ونهایتًادوشیوهنامهدرسالهای

۱379و۱394محملتصمیمگیریواجراتوسطمدیرانمربوطهدراینحوزهبودهاند.
کنونعبارتاندازقانونتأسیسدانشگاهبینالمللیاسالمیایرانمورخ قوانینتصویبشدهتا
۱3۶۲/۱0/۱9مصوبمجلسشورایاسالمیومصوبه۲74جلسهمورخ۱370/۱۲/۲0شورایعالی
کشوراعمازدولتیو انقالبفرهنگی،مبنیبرتخصیصبخشیازظرفیتدانشجوییدانشگاههای

کم بر این حوزه 4: تحوالت قوانین حا
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نیمهدولتیبهپذیرشدانشــجویانخارجی.درابتدایدهه۶0وبراســاساولینآییننامهپذیرش
کشــوردرســال۱3۶۱،مرجعرســیدگیبهدرخواســتهادرآییننامــهبهطورعام دانشــجوازخــارجاز
کلاموردانشــجویانداخلانجام وزارتفرهنگوآموزشعالیذکرشــدهبودولیکنامورآندراداره
کهبراساساینآییننامهپذیرشمیشدنددورهآموزشزبانفارسیخودرا میشدودانشجویانی

دردانشگاههایاصفهانوتهرانمیگذراندند.
کــهبعدهــانــامدانشــگاه پــسازتصویــبقانــونتأســیسدانشــگاهبینالمللــیاســالمیایــران
گرفتدربیشترسالهایدودهه۶0و70تانیمهدهه80،وظیفه بینالمللیامامخمینیرابرخود
سیاســتگذاریواجــرایقوانیــنمربوطبهجذبدانشــجویانغیرایرانیبهطورمتمرکزبهدانشــگاه
بینالمللیامامخمینیمحولشدهبود.درقانونتأسیسدانشگاهبینالمللیاسالمیایرانمورخ

۱3۶۲/۱0/۱9درموردجذبدانشجویانایندانشگاهدرماده۲۱قیدشدهاست:

»دانشــجویان ایــن دانشــگاه از میــان داوطلبان داخلــی و خارجی مســلمان و متعهد به 
اسالم و ملتزم عملی به دستورات آن به شرح زیر انتخاب می شوند.

ـ  دانشجویان داخلی، بر طبق ضوابط گزینش دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات  ــ الفـ 
آموزش عالی کشور

ـ  دانشــجویان خارجی، بر اســاس رســیدگی بــه پرونــده داوطلبان. ضوابــط مربوط  ب ـــــ
توسط دانشگاه تنظیم و پس از تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وسیله وزارت 

امور خارجه )نمایندگی های سیاسی ایران( اعمال می شود.«

کاربررســیپروندهها کارایندانشــگاهوبادرخواســتدانشــگاهازتاریخ۱3۶4/۱0/۱۵ پسازآغازبه
کهاینروندتانیمهســال گردید گذار کلاموردانشــجویانداخلبهآندانشــگاهوا باهمکاریاداره
۱3۶7ادامهداشت.درتاریخ۱3۶8/۱۲/۲4دردستورالعملتکمیلیپذیرشدانشجویانغیرایرانی
کهوظیفهبررسیپروندهها شــوراییبهنامشــورایپذیرشدانشــجویخارجیپیشبینیشــدهبود
وپذیــرشدانشــجویانغیرایرانــیرابرعهدهداشــتهاســت.براســاسمفاداینبخشنامــه،میباید
پروندههــابــهوزارتفرهنــگوآموزشعالیارســالوپذیرفتهشــدگانازســویمعاونتدانشــجویی

وزارتبهدانشگاههامعرفیمیگردیدند.
براساسآییننامهپذیرشدانشجویانخارجیدرسال۱373،وظیفهبررسیپروندهمتقاضیان
کلیــهامــورفرهنگیوفوقبرنامهدانشــجویاندرتمامیدانشــگاههامجددًابهدانشــگاه وهمچنیــن
بینالمللــیامــامخمینــیســپردهشــد.درآییننامــهپذیرشدانشــجویانخارجــیدردانشــگاههاو
مؤسســاتآمــوزشعالیجمهوریاســالمیایرانمصــوبوزرایفرهنگوآموزشعالیوبهداشــت،
درمانوآموزشپزشکیدر۱37۵/07/0۱نحوهدرخواستپذیرشبدینگونهشرحدادهشدهاست:
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»مرجع بررســی اولیه درخواســت های دانشجویان خارجی اعم از متقاضیان مقیم ایران 
یــا خــارج از کشــور برای ادامــه تحصیل در دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالــی ایران 
دانشــگاه بین المللی امام خمینی می باشد. کلیه سازمان های دریافت کننده تقاضای 
 برای انجام رسیدگی های الزم 

ً
داوطلبان، باید پرسشــنامه و مدارک دریافتی را مســتقیما

به دانشگاه مذکور ارسال دارند.«

گرفتننقشــی کشــوربرایبهعهده گذشــتیکدههوتمایلســایردانشــگاههای بهتدریجپساز
فعالتردرجذبدانشــجویانبینالمللیازیکســووتمایلدانشــجویانبرایتحصیلدرشهرهای
بزرگتــربهخصــوصتهــرانازســویدیگــر،درســال۱38۵آییننامهپذیــرشدانشــجویانغیرایرانی
کــزآمــوزشعالــیجمهوریاســالمیبهامضایمشــترکوزرایعلــوم،تحقیقات دردانشــگاههاومرا
کــهزمینهرابــرایانحصارزدایــیازاین وفنــاوریوبهداشــت،درمــانوآموزشپزشــکیوقترســید
حــوزهفراهــمنمود.پسازآنبهتدریجســایردانشــگاههانیزاقدامبهجذبدانشــجویانغیربورســیه
کزآموزشزبانفارســیدیگریعالوهبردانشگاهامامخمینیقزوین بهصورتمســتقیمنمودندومرا
گردید.عالوهبراینازسال۱38۵،بحثسیاستگذاریوجذبدانشجویان درسایردانشگاهایجاد

گردید.درآییننامهمذکورمیخوانیم: بینالمللیبهسازماناموردانشجویانمحول

»به منظور سیاســت گذاری، بررســی برنامه هــا و اقدامات صورت گرفته شــورایی تحت 
عنوان "شــورای راهبری پذیرش دانشــجویان غیرایرانی" متشــکل از اعضا ذیل تشــکیل 

می گردد: 
وزارت علــوم، وزارت بهداشــت، رییــس دانشــگاه آزاد اســالمی، جهــاد دانشــگاهی، 
نهــاد نمایندگــی مقام معظم رهبری، وزارت کشــور، وزارت اطالعــات و وزارت خارجه. 
همچنین به منظور تصمیم گیری در مورد اعطای بورس به متقاضیان و رسیدگی به امور 
رفاهی، آموزشی دانشجویان غیرایرانی شورایی تحت عنوان "شورای بورس دانشجویان 
غیرایرانی" تشــکیل می گردد. بر اساس این آیین نامه، اداره دانشجویان غیرایرانی وزارت 
علوم به عنوان دبیرخانه شورای بورس دانشجویان غیرایرانی، تشکیل پرونده متقاضیان 

و پیگیری مصوبات شورا را عهده دار می باشد.«

کهمبتنیبردورکنشــورایراهبریپذیرشدانشــجویانغیرایرانیوشورایبورس اینســاختار
ـغیربورسیه)دانشجویان دانشجویانغیرایرانیبودمجددًادرآییننامهپذیرشدانشجویغیرایرانیـــ
کشــور)ابالغ۱394/07/۲0(دســتخوش کزآموزشعالی غیرایرانیشــهریهپرداز(دردانشــگاههاومرا
تغییراتیشــد.باابالغاینآییننامه،سیاســتگذاریجذبدانشــجویانبینالمللیازســازمانامور
گردید. دانشــجویانمنفــکشــدهوبــهمرکــزهمکاریهــایعلمــیوبینالمللــیوزارتعلوممحــول
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کالن،بسترسازیوحمایتازبرنامههایجذب، دراینراستابهمنظوربرنامهریزی،سیاستگذاری
کیفیتدانشــجویانغیرایرانیغیربورســیه،شــورایبرنامهریزیونظارتبا اعتبارســنجیوتضمین
ترکیــبمعــاونوزیــرعلومورئیسســازماناموردانشــجویان،قائممقاموزیرعلــومدراموربینالملل
ورئیــسمرکــزهمکاریهایعلمیوبینالمللی،معاونآموزشــیوزارتعلــوم،معاوناموربیگانگان
کشوروسهنفرازروسایدانشگاههای کنسولیوزارتخارجه،نمایندهوزیر وزارتاطالعات،معاون
گردید.دبیرخانهشورایبرنامهریزیونظارتدرمرکزهمکاریهایعلمیبینالمللی کشورتشکیل
تشــکیلمیگــردد.ازســویدیگربهمنظوربررســیشــرایطدانشــگاهها،تهیــهآمارهایمربــوط،تهیه
کنســولیوموارد گیریزبانفارســی،امور گــزارشونظــارتبرحســناجــرایسیاســتهایکالن،فرا
کمیتهاجراییباحضورنمایندگانیازوزارتعلوم،اطالعاتو ارجاعیشورایبرنامهریزیونظارت،
امورخارجهتشکیلمیگردد.دبیرخانهکمیتهاجراییدرسازماناموردانشجویانقراردارد.بنابراین
درشــرایطفعلــی،امرسیاســتگذاریواجرایسیاســتهایایــنحوزهدردوبخــشمختلفوزارت

علومپیگیریمیگردد.
ـغیربورســیه)دانشــجویان مطابــقآخریــنتغییراتدرآییننامهپذیرشدانشــجویغیرایرانیـــ
کشــور)ابالغ۱394/07/۲0(شــیوههای کــزآموزشعالی غیرایرانــیشــهریهپرداز(دردانشــگاههاومرا

ـغیربورسیهتوسطمؤسساتآموزشعالیرااینگونهبرشمردهاست: جذبدانشجویانغیرایرانیـــ

1-  به موجب درخواست مستقیم متقاضی
2- در چارچوب برنامه مشترک دانشگاه با دانشگاه های سایر کشورها

3- در چارچوب ایجاد شعب مشترک دانشگاهی در داخل و خارج از کشور
4- بر اساس همکاری های بین المللی و تفاهم نامه های فی مابین جمهوری اسالمی ایران 

و سایر کشورها
5- از طریق سامانه جامع دانشجویان کشور در وب جهانی

6- از طریق معرفی سازمان امور دانشجویان

ـغیربورســیهبهصــورتزیر ســپسدرادامــهدانشــگاههاراجهــتجذبدانشــجویانغیرایرانیـــ
دستهبندینمودهاست:

گروه یک: مؤسساتی که می توانند بدون نیاز به تصویب کمیته اجرایی به یکی از طرق 
ـ  غیربورســیه جذب نمایند. )دانشــگاه های  مذکور در ماده 3 دانشــجوی غیرایرانی ـــ

تهران، دانشگاه های مادر استان ها و دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین(
کــز آمــوزش عالــی بــرای پذیرش مســتقیم دانشــجوی  گــروه دو: ســایر دانشــگاه ها و مرا

غیرایرانی می باید بر اساس مجوز کمیته اجرایی اقدام نمایند. 
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شــیوهنامهپذیــرشوثبتنــامغیربورســیهاتبــاعغیرایرانــیمتقاضــیتحصیــلدردانشــگاههاو
مؤسساتآموزشعالیکشورمورخ۱394/04/3۱،مراحلپذیرشدانشجودردانشگاههایدولتیرا

بدینترتیباعالمنمودهاست:

ـ  معرفی متقاضیان تحصیل به امور اتباع استانداری استان محل ثبت نام برای بررسی  1 ـــ
گواهی مفاصا حســاب و  و اعالم نظر پیرامون اصالت مدرک اقامتی یا شناســایی، صدور 

اخذ برگ تردد خروجی به منظور تشریفات قانونی اخذ روادید و اقامت تحصیلی
ـ  پذیرش موقت پذیرفته شــدگان بر اساس گواهی صادره از امور اتباع استانداری استان  2ـــ

محل ثبت نام
کل به منظور انجام هماهنگی با وزارت امور  ـ  معرفی دانشــجو توســط دانشــگاه به اداره  3ـــ

خارجه برای اخذ روادید تحصیلی
ـ  مکاتبه اداره کل با اداره امور دانشجویی، بورس ها و مدارس خارج از کشور وزارت امور  4ـــ

خارجه مبنی بر درخواست صدور روادید تحصیلی برای دانشجو





درراستایآشناییدقیقترباوضعیتدانشجویانبینالمللیدرایرانباتعدادیازمدیرانسابقو
فعلیسازماناموردانشجویان،مدیراناموربینالمللدروزارتبهداشت،مدیراندفاترسرپرستی
دانشــجویانخارجیدردانشــگاههایتهرانوشــهیدبهشــتیو۱3دانشــجویبینالمللیشــاغلبه
که4نفــرازآنانمهاجــربودند، تحصیــلدرایــرانازملیتهــایمختلــف)۶دانشــجویافغانســتانی
۲دانشــجویلبنانی،۱دانشــجویســوری،۱دانشــجویعراقی،۱دانشــجویهندیو۲دانشجوی
کهبراســاسآنبرخیازتغییراتمثبترخدادهدرسالهایاخیر کســتانی(مصاحبهبهعملآمد پا
دراینحوزهوهمچنیناهممشکالتوموانعپیشرویایندانشجویانحینتحصیلوزندگیدر

گزارشمیگردد. ایراناستخراجوبهترتیب

ـ ۱. ورود سرفصل پذیرش دانشجویان بین المللی به سند راهبردی دانشگاه ها   5ـــ
و اتخاذ راهکارها و برنامه های عملیاتی

گذشــتهبربحثبینالمللیســازی بــاتوجــهبــهتمرکزوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریدرچندســال
که گســترشتعــداددانشــگاههایی آمــوزشعالــیدرایــرانوتــالشســازمانامــوردانشــجویانبرای
دانشجویبینالمللیمیپذیرندبنابهگفتهدکترعلیزادهمدیرکلاموردانشجویانغیرایرانیسازمان
اموردانشــجویان،ســندراهبردیدانشگاههابهعنواننهادمجریآموزشایندانشجویانبراساس
اینهدفدســتخوشاصالحاتیشــدهاستومدیراندانشــگاههادرتالشبرایتدوینبرنامههای

عملیاتیبرایتحققاینهدفجدیددرسندراهبردیدانشگاهخودهستند.

5: تغییرات مثبت در سال های اخیر
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ـ 2. تسهیل فرآیند پذیرش دانشجویان بین المللی 5ـــ

گرفتهبادکترعلیزادهدرپیهماهنگیمناســبشــکلگرفتهبیــننهادهای بنــابــهمصاحبهصــورت
گذشته،تأییدصالحیتتحصیلیوعمومیمتقاضیانتحصیل مســئولدراینحوزهدرچندســال
کمتراز۱4روزمنجربهنتیجهمیگردد کــهپیــشازاین4۵تا70روزطولمیکشــیدامروزدر درایــران
وبهصــورتالکترونیــکبــهدانشــجواطــالعدادهمیشــودتــادرصــورتتأییــدبــرایدریافــتویزای

دانشجوییاقدامنماید.

ـ ۳. تشکیل معاونت بین الملل در دانشگاه ها و   5ـــ
فعال شدن دفاتر سرپرستی دانشجویان بین المللی

کاروزارتعلومو کهسیاستتمرکززداییدرجذبدانشجویانبینالمللیدردستور ازسال۱38۵
گرفتمطابقماده۱0آییننامهپذیرشدانشــجویانغیرایرانیدردانشگاهها وزارتبهداشــتقرار
کهدردانشگاههاییبابیشاز۵0نفردانشجوی کزآموزشعالیجمهوریاســالمی،مقررشــد ومرا
بینالمللییکیازاعضایهیئتعلمیرســمیدانشــگاهبهعنوانسرپرســتدانشجویانغیرایرانی

فعالیتنمودهوبهمسائلرفاهی،آموزشیوفرهنگیایندانشجویانرسیدگینماید.
کهایندفاتردرسالهایابتدایی گرفتهپیرامونایندفاترنشانمیدهد بررسیهایصورت
کمرنگیدردانشگاههابهفعالیتمیپرداختندودرچارت پسازاینابالغاینآییننامهبهصورت
اداریدانشــگاههانیــزحســبتصمیمــاتدروندانشــگاهیدرزیــرمجموعــهیکــیازمعاونتهای
اجــرایسیاســتهای راســتای در یازدهــم دولــت در میگرفتنــد. قــرار آموزشــی یــا دانشــجویی
بینالمللیســازیآمــوزشعالــی،دانشــگاههاموظفبهایجــادمعاونتبینالملــلدرچارتاداری
خودشــدند.ایجاداینمعاونتباعثتمرکزبیشــتردردانشــگاههاحولموضوعجذب،پذیرشو
گردیدهاســتودفاترسرپرســتیدانشــجویاننیزفعالترازقبلبه آموزشدانشــجویانبینالمللی
ایفایوظیفهخودمیپردازند،هرچنددراینبیناظهاراتیمبنیبرتعددنهادهایتصمیمگیردر

دانشگاههادراینموردوجوددارد.

ـ 4. تشکیل ۱5 مرکز استانی جهت انجام امور کنسولی دانشجویان بین المللی 5ـــ

کشــور،درطول کنســولیدانشــجویبینالمللیقبلازورودفردبه بنابرقوانینمصوبتمامامور
کلدانشــجویانغیرایرانی کشــور،توســطاداره تحصیلوپسازدانشآموختگیوپیشازخروجاز
که ســازماناموردانشــجویانمدیریتمیشــود.روندجاریدراینمورددرگذشــتهبدینگونهبود
کنســولیمیبایستی کنبودندبرایانجامامور کهدرهرنقطهازایرانســا دانشــجویانبینالمللی
بهتهرانمراجعهمیکردند.اینروندبرایدانشــجویانبســیارســختوزمانگیربود.دراینراستا
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کنســولیرابه ســازمانامــوردانشــجویانجهــتتســهیلفرآینــدبوروکراتیــک،اختیــارانجــامامــور
گذشــته30مرکز کردهوبدینترتیبدرطولچندســال دانشــگاههایجامعمرکزاســتانتفویض
کهبیشاز۲۵0دانشــجویبینالمللیدردانشگاههایواقع کنســولیدردانشــگاههای۱۵استانی

درآناستانمشغولبهتحصیلهستندایجادشدهاست.

کشور کنسولیدرسراسر کزوشعبامور ـمرا جدول۱3ـــ

ف
ـــ نام دانشگاهردی فاستانـ 
ـــ نام دانشگاهردی استانـ 

ـــقم۱ ـــکاشان۱۶قمـ اصفهانـ

ـــشیراز۲ ـمفیدقم۱7فارسـ قمـــ

ـاصفهان3 ـعلومپزشکیمشهد۱8اصفهانـــ خراسانرضویـــ

ـفردوسیمشهد4 ـــدانشگاهآزاداسالمی۱9خراسانرضویـــ خراسانرضویـ

ـعلومپزشکیتهران۵ ک۲0تهرانـــ ـــارا مرکزیـ

ـبینالمللیامامخمینی۶ ـبیرجند۲۱قزوینـــ خراسانجنوبیـــ

ـموسسهدهخدا7 ـتبریز۲۲تهرانـــ آذربایجانشرقیـــ

ـشهیدباهنر8 ـکردستان۲3کرمانـــ کردستانـــ

ـدانشگاهتهران۲4دانشگاهپیامنور9 کیشـــ منطقهآزاد

ـدانشگاهآزاداسالمی۱0 ـکرمانشاه۲۵تهراننـــ کرمانشاهـــ

ـتهران۱۱ ـسبزوار۲۶تهرانـــ خراسانرضویـــ

ـبنیادسعدی۱۲ ـشهیدبهشتی۲7تهرانـــ تهرانـــ

ـسمنان۱3 ـتربیتمدرس۲8سمنانـــ تهرانـــ

ـبوعلیسینا۱4 ـامامرضا۲9همدانـــ خراسانرضویـــ

ـیزد۱۵ کاربردی30یزدـــ دانشگاهجامععلمی

ـ 5. تسهیل مراحل صدور ویزا برای دانشجویان بین المللی 5ـــ

ســازمانامــوردانشــجویاندرجهتتســهیلصدورویزایدانشــجوییتوانســتهبــاجلبهمکاری
کهدر وزارتامورخارجهوبااستفادهازسامانهE-VISAفرآیندصدورویزاراتسریعنمایدبهگونهای

کمتراز7۲ساعتویزایدانشجوییفردموردنظرصادرشدهوبهایمیلاوارسالمیگردد.
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ـ 6. برگزاری منظم جشنواره فرهنگ ملل و آیین نکوداشت دانشجویان بین المللی 5ـــ

گذشــته هرچنــدایــندورویــدادقدمتــیبیــشازدورهفعلــیمدیریتوزارتعلومدارندودرســال
ملــل فرهنــگ جشــنواره یازدهمیــن و بینالمللــی دانشــجویان نکوداشــت آییــن شــانزدهمین
گســترشمشــارکت کــرداســتمراردربرگزاریهرســالهاینرویدادها، برگزارشــدهاند،امــابایــدتوجــه
گوندرآنوانعکاسرسانهایبرگزاریآن،تأثیرمثبتیبردانشجویان گونا کشــورهای دانشــجویان
گذشــتهایناقــداممثبــتوزارت بینالمللــیمقیــمدرایــرانداشــتهوعــالوهبــرآندرچنــدســال
کهتعدادبیشــتریدانشــجویبینالمللیدارندمانند علومبهصورتمنطقهایدردانشــگاههایی
دانشــگاهفردوســیمشــهدتکثیرشــدهاســتوحتــیســازمانهاییمانندشــهرداریتهــراننیزبه

برگزاریجشنوارهفرهنگمللپرداختهاند.
ایــنرویدادهــامیتواننــددربلندمــدتزمینهســازآشــناییبیشــترایرانیــانبــامــردمجهــانو

گردد. کشورها گشودگیفرهنگیوتقویتکنندهفرهنگتعاملبااتباعسایر زمینهساز

کز اســتان ها واقع در مناطــق ممنوعه برای اتباع افغانســتان  کــردن دانشــگاه های مرا ـ 7. بــاز  5ـــــ
جهت تحصیل دانشجویان این کشور

متعاقــبحملــهایاالتمتحدهآمریکابهافغانســتانوســقوطدولــتطالباندرســال۱380،ایران
محدودیتهاییرابرایاتباعافغانستانیمهاجردرایرانوضعنمودتازمینهرابرایبازگشتآنان
کهبیشــتراســتانهایمرزیراشــامل بــهافغانســتانفراهــمآورد.درایــنزمینــهمناطقــیازایران
میشــدجهتاســکانوتردداتباعافغانستانممنوعشــد.ازآنتاریخبهبعداینمناطقممنوعه

کرد. گسترشپیدا بهتدریج
درســال۱388ایــنممنوعیــتبــهتحصیــلدانشــجویانمهاجــرافغانســتانیپذیرفتهشــدهاز
کنکورنیزتســرییافت.براســاسشــیوهنامهپذیرشوثبتنامغیربورســیهاتبــاعغیرایرانی طریــق
کشــور)۱394/04/3۱(،متقاضیــان متقاضــیتحصیــلدردانشــگاههاومؤسســاتآمــوزشعالــی
تحصیلغیرایرانیمجازبهانتخابرشتهدرمناطقغیرمجازترددواسکاناتباعغیرایرانیمندرج
کــدرشــته کشــورنمیباشــندودرصــورتقبولــیدر دردفترچــهراهنمــایســازمانســنجآمــوزش
کانلمیکنتلقیمیگرددو مناطقغیرمجاز،قبولیوپذیرشآناندرآزمونسراسریهمانسال

دانشگاههاومؤسساتآموزشعالیازپذیرشایندستهازمتقاضیانمعذورخواهندبود.
اینممنوعیتبیشتربرایاتباعافغانستانودرمواردیبرایاتباعسایرکشورهااعمالمیگردد

کهدرجدولبعدمواردآنرامیبینید.
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کشور( ـمناطقممنوعهبرایترددواقامتاتباعغیرایرانی)منبعسایتسازمانسنجش جدول۱4ـــ

 

   
 

 بسمه تعالی
 هاي ممنوعه براي داوطلبان اتباع غيرايرانيرشته

اي، هاي تحصيلي: فيزيك اتمي، فيزيك هستههايي كه منجر به ايجاد تعهدات استخدامي براي جمهوري اسالمي ايران نمايد و همچنين رشتهپذيرش اتباع غيرايراني در رشته
كوپتر و هواپيما(، (، مهندسي تعمير و نگهداري )هليفيزيك مولكولي )پالسما(، فيزيك ذرات بنيادي، مهندسي پالسما، مهندسي ايمني )گرايش بازرسي فني و حفاظت هواپيما

كوپتر و مراقبت پرواز(، علوم نظامي، الكترونيك هواپيمايي، تعمير و نگهداري مهندسي هوا فضا، مهندسي هوانوردي )خلباني، ناوبري هواپيما، تعمير و نگهداري هواپيما، خلباني هلي
 باشد.)گرايش مخابرات امن(، مهندسي فناوري ماهواره و مهندسي كامپيوتر )گرايش رايانش امن( ممنوع مي ITاوري اطالعات هواپيما، مخابرات هواپيما، مراقبت پرواز، فن

 مناطق ممنوعه براي انتخاب محل تحصيل اتباع غيرايراني
هاي راهنماي هر يك از شرايط و ضوابط اعالم شده در دفترچهبايست واجد باشند، منحصراً ميهاي سراسري ميهر يك از اتباع غيرايراني كه متقاضي شركت در آزمون

ايراني مقيم، مجاز به هاي ذيربط باشند و در زمان انتخاب رشته، محل تحصيل خود را با توجه به شرايط و ضوابط مربوط انتخاب نمايند. شايان ذكر است اتباع غيرآزمون
ها و ها و مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاهدر صورت پذيرش و اعالم قبولي داوطلبان غيرايراني در رشته باشند؛ بديهي استانتخاب رشته در مناطق ممنوعه نمي

 آيد.نام آنان ممانعت بعمل ميباشد و از ثبتهاي مناطق مجاز به هيچ عنوان مقدور نميگرديده و امكان بررسي جهت رشته« لغو»مؤسسات آموزش عالي آن مناطق، 
صادره از سوي پليس مهاجرت و گذرنامه نيروي انتظامي « دفترچه مخصوص مدرك اقامت ويژه» دسته از اتباع غيرايراني كه داراي آن تبصره:

   باشند، محدوديتي براي تردد و يا سكونت در هيچيك از شهرها و يا مناطق كشور را ندارند.جمهوري اسالمي ايران مي
اتباع غيرايراني جدول مناطق ممنوعه براي تردد و اقامت  

 مناطق ممنوعه استان نام استان
 باشد.ممنوع مي )بغير از شهرستان تبريز(اقامت اتباع افغاني در سطح استان  آذربايجان شرقي
 باشد.ميو ساير اتباع غيرايراني در شهرهاي مرزي استان ممنوع )بغير از شهرستان اروميه( اقامت اتباع افغاني در سطح استان  آذربايجان غربي

 باشد.شهر و نمين ممنوع ميسوار، گرمي، مشكينآباد، بيلههاي پارسو اقامت اتباع عراقي در شهرستان )بغير از شهرستان اردبيل(اقامت اتباع افغاني در سطح استان  اردبيل

خوانسار، دهاقان، نائين، گلپايگان، خوروبيابانك، اردستان و بخش ابوزيد از شهرستان آران و بيدگل شهر، سميرم، چادگان، هاي نطنز، فريدن، فريدوناقامت اتباع افغاني در شهرستان اصفهان
 باشد.مي ممنوع

 اقامت اتباع غيرايراني در كل استان بالمانع است. البرز
 باشد.هاي مهران، دهلران و شهرهاي مرزي استان ممنوع ميو اقامت ساير اتباع غيرايراني در شهرستان )بغير از شهرستان ايالم( اقامت اتباع افغاني در سطح استان ايالم

 باشد.هاي ديلم و گناوه ممنوع مياقامت اتباع افغاني در شهرستان بوشهر
 باشد.بالمانع مي براي اتباع افغاني(شهرداري تهران  13)به استثناء منطقه خجير در منطقه اقامت اتباع غيرايراني در كل استان  تهران

 باشد.ممنوع مي )بغير از شهرستان شهركرد(اقامت اتباع افغاني در سطح استان  چهارمحال و بختياري

و باشد. اقامت اتباع افغاني در شهرستانميهاي مرزي نهبندان، سربيشه، درميان، قائن، زيركوه، فردوس، سرايان و طبس ممنوع اقامت كليه اتباع غيرايراني در شهرستان خراسان جنوبي هاي خوسف 
 باشد.ممنوع مي)بغير از شهرستان بيرجند(  بيرجند مجاز است. اقامت اتباع عراقي در سطح استان

 باشد.ميهاي مرزي تربت جام، قوچان، تايباد، خواف، سرخس، كالت نادري و درگز ممنوع اقامت اتباع افغاني در شهرستان خراسان رضوي
 باشد.ممنوع مي )بغير از شهرستان بجنورد(اقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان  خراسان شمالي

آزادگان ممنوع هاي آبادان، خرمشهر و دشتو اقامت و تردد ساير اتباع غيرايراني در شهرستان هاي اهواز و گتوند()بغير از شهرستاناقامت اتباع افغاني در سطح استان  خوزستان
 هاي آبادان و خرمشهر بالمانع است.اقامت اتباع غيرايراني دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستان تبصره:باشد.         مي

 هاي زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي مجاز است.باشد و صرفاً شهرستانممنوع مي شهرستان زنجان()بغير از اقامت اتباع افغاني در سطح استان  زنجان

افغاني در آزمايش سراج و اقامت اتباع تردد و اقامت اتباع غيرايراني در منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مركز آزمايش معراج يك و منطقه دامغان از جاده جندق به طرف مركز  سمنان
 باشد.هاي شاهرود و دامغان ممنوع ميشهرستان

و نيز بخشو اقامت و تردد اتباع غيرايراني در شهرستان )بغير از شهرستان زاهدان(اقامت اتباع افغاني و عراقي در كل استان  سيستان و بلوچستان هاي هاي مرزي شهرستانهاي زابل، هيرمند، زهك 
 باشد.چابهار ممنوع ميخاش، ايرانشهر، سراوان و 

 باشد.ريز ممنوع ميهاي فيروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مُهر، رستم، خنج و نياقامت اتباع افغاني در شهرستان فارس
 باشد.ممنوع مي ،)بغير از شهرستان قزوين( اقامت اتباع افغاني در كل استان قزوين

 استان بالمانع است.اقامت اتباع غيرايراني در كل  قم

هاي بانه و مريوان و همچنين شهرهاي و اقامت كليه اتباع غيرايراني در بخش مركزي شهرستان سقز و شهرستان )بغير از شهرستان سنندج(اقامت اتباع افغاني در سطح استان  كردستان
 باشد.مرزي استان )به استثناي مهمانشهرها( ممنوع مي

گنج، بم، فهرج، رودبار، فارياب، نرماشير، كهنوج، جيرفت، انار و ريگان و همچنين اقامت اتباع عراقي در سطح استان هاي عنبرآباد، بافت، منوجان، قلعهاقامت اتباع افغاني در شهرستان كرمان
 باشد. ممنوع مي )بغير از شهرستان كرمان(

 باشد.و كليه اتباع غيرايراني در شهرهاي مرزي استان ممنوع مي )بغير از شهرستان كرمانشاه(اقامت اتباع افغاني در سطح استان  كرمانشاه
 باشد.ممنوع مي )بغير از شهرستان ياسوج(اقامت اتباع افغاني در سطح استان  و بويراحمدكهگيلويه 

 باشد.ممنوع ميهاي گرگان و گنبد( )بغير از شهرستاناقامت اتباع افغاني در كل استان  گلستان
 باشد.ممنوع مي)بغير از شهرستان رشت(  اقامت اتباع افغاني در سطح استان گيالن

 باشد.ممنوع مي آباد()بغير از شهرستان خرماقامت اتباع افغاني در سطح استان  لرستان
 باشد.ممنوع مي )بغير از شهرستان ساري(اقامت اتباع افغاني در سطح استان  مازندران
 باشد.هاي آشتيان، تفرش، فراهان، فرمهين، خمين، شازند، محالت، زرنديه، كميجان و خنداب ممنوع مياقامت اتباع افغاني در شهرستان مركزي

 باشد. هاي ابوموسي و جاسك ممنوع ميغيرايراني صرفاً در شهرستاناقامت اتباع  هرمزگان
 باشد.ممنوع مي از شهرستان همدان()بغير اقامت اتباع افغاني در سطح استان  همدان

 باشد.هاي خاتم و بافق ممنوع مياقامت اتباع افغاني صرفاً در شهرستان يزد
 

 8/11/1398تاريخ ويرايش: 

گذشــتهبرایقســمتیاز مصاحبههــابــامســئولیننشــانمیدهــداینممنوعیتدرســهســال
مناطقرفعگردیدهاستوهمانگونهکهمشاهدهمیکنیددانشجویانافغانستانیدرصورتپذیرش

کزاستانمناطقممنوعه،امکانتحصیلدرآندانشگاههارادارند. دردانشگاههایمرا

ـ 8. ایجاد امکان تبدیل پاسپورت دانشجویی مهاجران افغان  5ـــ
 به پاسپورت عادی پس از اتمام تحصیل

شیوهنامهپذیرشوثبتنامغیربورسیهاتباعغیرایرانیمتقاضیتحصیلدردانشگاههاومؤسسات
آموزشعالیکشورمورخ۱394/04/3۱تصریحمیداردکهثبتنامقطعیوادامهتحصیلمتقاضیان
کشــورواخذ غیرایرانیبهاســتثنایمواردمشــخصشــدهمنوطبهانجامتشــریفاتقانونیخروجاز
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گذرنامهباروادیدتحصیلیمیباشد.اینموارداستثناشاملپناهندگانسیاسی،فرزندانحاصلاز
ازدواجزنانایرانیومردانخارجیودخترانهستند.

کنکورسراسری،بایستیبرایشروع بنابهاینبنددانشجویانمهاجرافغانستانیپسازپذیرشدر
کارتآمایشبهپاســپورتدانشــجوییتغییــرمیدادندوبرای بــهتحصیــلوضعیتاقامتیخودرااز
کثرًادر کــها انجــامایــنتبدیــلوضعیتبهافغانســتانمراجعهمیکردند.اینامربرایدانشــجویانی
گذراندهبودندبســیارمشــکلبود.در ایرانبهدنیاآمدهبودندویادورانمدرســهخودرانیزدرایران
کیــشازابتدایدهه90 ابتــداجهتتســهیلاینامرامــکانتبدیلوضعیتبرایدختراندرجزیره

گردید. گذشتهاینشرایطبرایپسراننیزفراهم فراهمشدودردوسال
ازســویدیگربراســاسشــیوهنامهپذیرشوثبتنامغیربورسیهاتباعغیرایرانیمتقاضیتحصیلدر
کشور)۱394/04/3۱(،تحویلدانشنامهوریزنمراتتحصیلی دانشگاههاومؤسساتآموزشعالی
گواهیادارات کشــوربراســاس بــهدانشآموختــگانبینالمللیمنــوطبهاخذوارائهخروجقطعیاز
گذرنامهمیباشــدودانشآموخته کلاموراتباعومهاجرینخارجیاســتانهاویاپلیسمهاجرتو
کنســولیاخذخروجقطعــیراانجامدهد.تنها غیرایرانــییکنیمســالتحصیلیفرصتداردتاامور
کفالتخانوادهومقیمایرانمیتوانندبامعرفیپلیساتباعخارجهاز دانشآموختــگاندختــرتحت
کجمهوری اقامــتقانونــیبرخورداربودههرچندآناننیــزاززمانازدواجملزمبهخروجقطعیازخا
اســالمیایرانمیباشــند.براساسمصاحبههایانجامشــدهبادانشجویانمهاجرافغانستانیاین
کلیهدانشجویانمهاجرمیتوانندپسازپایاندوره گذشــتهبرداشتهشــدهو محدودیتدردوســال
تحصیلخودپاســپورتدانشــجوییخودرابهپاســپورتعادییکسالهقابلتمدیدتغییربدهندو

درایرانبمانند.

ـ ۹. صدور مجوز خروج و مراجعت چندگانه برای دانشجویان بین المللی و افزایش مدت زمان  5ـــ
ممکن برای مراجعت پس از خروج غیرقطعی

کهدارایپروانهاقامتمعتبرمانندویزایدانشــجویی صدورروادیدرفتوبرگشــتبرایبیگانگانی
باشــندبــراســاسماده3آییــننامهاجراییقانــونورودواقامــتاتباعبیگانهمصــوب۱3۵۲/3/۱۲

صورتمیگیرد.تبصرههایاینمادهبهقرارزیرهستند:

ـ روادید برای یک بار رفت و برگشت صادر خواهد شد. تبصره 1ــــ
ـ مدت اعتبار روادید برگشت از تاریخ خروج از مرز سه ماه خواهد بود. تبصره 2 ــــ

ـ مدت اعتبار روادید رفت و برگشت برای خروج از کشور یک ماه می باشد  تبصره 3ــــ
و قابل تمدید نیز خواهد بود.

ـ بــرای اتبــاع بیگانــه ای کــه در خدمــت وزارتخانه ها و مؤسســات دولتی  تبصــره 4 ــــــ



تغییرات مثبت در سال های اخیر    |   55   

می باشند بنابر درخواست سازمان مربوط، اجازه رفت و برگشت برای یک یا چند بار 
در مدت اعتبار پروانه اقامت صادر خواهد شد.

که در مؤسســات غیردولتی در ایران اشــتغال دارند  ـ برای اتباع بیگانه ای  تبصره 5 ــــ
بنا به درخواست مؤسسه مربوطه و تعهد آن مؤسسه مبنی بر پرداخت مالیات بردرآمد 
ـ اجازه یک یا چندبار رفت و برگشت در مدت اعتبار پروانه اقامت صادر  ـــ مستخدمـ 

خواهد شد.

کهازســایتدانشــگاهشــهیدبهشــتیاخذشده دانشــجویانبینالمللیطبقفرآیندجدولزیر
کشوراقداممینمایند. است]38]ودرهمهدانشگاههابهصورتواحداعمالمیگرددبرایخروجاز

ـفرآینداخذمجوزخروجومراجعت جدول۱۵ـــ

نوع خدمت

کشور خروجومراجعتاز

ح خدمت شر

کشورمیبایستبهسرپرستیدانشجویانخارجیمراجعهنمایندو دانشجویانخارجیجهتورودوخروجاز
فرآیندهایزیرراطینمایند.

روش دسترسی به خدمت

اخذمجوزازآموزشدانشکده۱-

مراجعهبهسرپرستیدانشجویانغیرایرانیبرایدریافتمجوزخروجومراجعت۲-

-3
ــــ ــــخیابانشهیدموسویـ کنسولیواقعدرمیدانفردوسیـ ــــامور تحویلمجوزبهسازماناموردانشجویانـ

جنبهتلاسکان

کنسولیسازماناموردانشجویان4- اخذمجوزتوسطامور

مدارک الزم

کارتدانشجویی۵-فرمدرخواست گذرنامه4- گذرنامه3-تصویر گواهیاشتغالبهتحصیل۲-ارایهاصل -۱

کهدرزیربهآنهامیپردازیم: اینفرایندباعثایجادمسایلیعدیدهمیگردد

ـ  تعداد خروج مراجعت صادر شــده در یک ســال: هر دانشــجو در یک ســال دو بار  1 ـــ
می توانــد مجــوز خروج و مراجعت بگیرد اما برای بیش از آن بایســتی خارج از پروتکل 

عادی نسبت به توجیه مسئولین مربوطه اقدام نمایند. 
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ـ  موارد اضطراری: در مواردی که دانشجویان نیاز به خروج سریع از ایران و بازگشت  2 ـــ
به کشورشــان جهت رســیدگی به مســایل شــخصی یا خانوادگیشــان را دارند، مدت 
زمان یک هفته تا ده روز برای صدور مجوز خروج مراجعت، بســیار برای آنان مشــکل 
آفرین می شود و تاثیر نامناسبی بر روحیه آنان جهت ادامه تحصیل در ایران می گذارد 
و گاها در مواردی دانشجویانی به خاطر همین محدودیت ترک تحصیل کرده اند و به 

ایران بازنگشته اند.
کــه در تبصــره 2 آیین نامه دیده شــد  ـ   مــدت اعتبــار روادیــد برگشــت: همان گونه  3 ـــــ
ایــن مــدت از زمان خروج از مرز ســه ماه می باشــد. این مدت زمان برای دانشــجویان 
کارشناســی ارشــد و دکترا که قســمت عمده دوره تحصیل خود را به انجام پایان نامه 
می گذرانند و به خصوص کســانی که موضوع پایان نامه شــان در مورد کشور خودشان 
می باشــد، مشکل ســاز می باشــد. این افــراد ترجیــح می دهند مدت زمان بیشــتری را 
درکشورشان با هزینه کمتر بر روی پایان نامه تمرکز نمایند تا  این که هر فصل یک بار به 
ایران برگردند و ناچار به پراخت هزینه های سفر و اتالف زمان شوند. شایان ذکر است 

برگشت پس از سه ماه به کشور مستلزم پرداخت جریمه خواهد بود. 
ـ   دانشگاه های مرزی: دانشگاه های واقع در مناطق مرزی از پتانسیل باالیی برای  4 ـــ
جــذب دانشــجو از شــهرهای نزدیک به خود در آن ســوی مرز برخوردارنــد به طور مثال 
شهر زابل در سیستان و بلوچستان تنها 40 دقیقه با شهر نیمروز در افغانستان فاصله 
کارمندان دوایر دولتی در نیمروز تمایل دارند برای گذراندن  دارد و افراد زیادی از بین 
دوره تحصیالت تکمیلی به دانشگاه زابل بیایند و هر روز پس از پایان کالس هایشان 
کن بصره و  بــه شــهر خــود بازگردنــد. همیــن ظرفیــت در مــورد دانشــجویان عراقی ســا
دانشگاه های آبادان و خرمشهر نیز وجود دارد. این ظرفیت به علت همین محدودیت 

کنون بالفعل نشده است.   در خروج مراجعت دانشجویان بین الملل تا

کمیســیونروابطعلمی درراســتایتســهیلاینفرآیندباپیگیریســازماناموردانشــجویانو
بینالمللیســتادعلموفناوریشــورایعالیانقالبفرهنگیدراســفندماه۱398درجلســهســتاد
کشــورومتعاقــبآندرهیئــتوزیراناصالحاتــیدرآییننامــهاجرایی راهبــرینقشــهجامــععلمی
قانــونورودواقامــتاتبــاعبیگانهانجامشــد.براســاسآنازایــنپسدانشــجویاندرمدتاقامت
کشورخارجشوندوازسویدیگرمدتزمان خودمیتوانندبهصورتچندبارهوبدونفوتوقتاز

کرد.]39] کشورازسهماهبهششماهافزایشپیدا مراجعتآنانپسازخروجاز



گرفتــه،لیســتیازمشــکالتشــامل۲9مــورداز بــرپایــهمطالعــاتمیدانــیومصاحبههــایصــورت
چالشهایزیستدانشجویانبینالمللی،دروضعیتموجوداستخراجشدهاست.اینمسائلدر

کهدرادامه،شرحمبسوطهریکآوردهمیشود: گروهفرایندیزیرطبقهبندیشدهاند سه
۱.مسائلمرحلهجذبوپذیرشدانشجویبینالمللی

۲.مسائلمرحلهتحصیل)زیستدرجامعهایران(
غالتحصیلی. 3.مسائلپسازفار

ـ  ۱. مرحله جذب و پذیرش دانشجو 6 ـــ
ـ ۱. ناشناخته بودن دانشگاه های ایران برای دانشجویان بین المللی ـ ۱ـــ 6ـــ

کســتان بــه هــر دانشــجویی بگویــی در ایــران  کســتانیدراینبــارهمیگویــد:»در پا یــکدانشــجویپا
می شــود درس خوانــد اصــاًل تصــور نمی کنــد در ایران دانشــگاه وجــود دارد. در آنجا فقط دانشــگاه تهران 
کســتان   در پا

ً
را می شناســند و بعــد هــم تــا حــدودی دانشــگاه شــریف برای رشــته های مهندســی. اکثــرا

فکــر می کنند ایران یک کشــور اســالمی اســت کــه فقط مــدارس و حوزه هــای دینــی دارد. جامعه علمی 
کســتان هیــچ شــناختی از دانشــگاه های ایــران خارج از تهران و شــریف نــدارد.«یادانشــجویلبنانی پا
بیــانمــیدارد:»بــه لبنانی هــا می گویید مــن در ایــران درس خوانــدم می گویند در دانشــگاه تهــران بودی 
 فقــط همیــن را بلدنــد تــا ایــن حد. امــا بقیــه دانشــگاه ها به غیــراز جامعه المصطفــی زیاد شناخته شــده

6: مهم ترین چالش ها و موانع موجود



 نیســتند .«۱یکدانشــجویهندیدراینبارهمیگوید: »دانشگاه های ایران در هند خودشان را معرفی 
نمی کنند و برنامه ای برای جذب دانشجویان هندی وجود ندارد. درحالی که عالقه مندی به تحصیل در 
گر کسی می خواهد در  ایران زیاد است. یک بار مسئول دانشجویان خارجی در دانشگاه به من گفت که ا
دانشگاه تهران تحصیل کند به رایزنی ایران در هند مراجعه کند. ما برای آن ها برنامه داریم. من سه چهار 
نفر را که می خواستند برای تحصیل به ایران بیایند را مطلع کردم. آن ها به رایزنی رفته بودند اما آنجا گفته 

بودند که چنین برنامه ای نیست و ما از چیزی خبر نداریم.«

ـ 2. عدم وجود مؤسسات خصوصی نقل وانتقال دانشجو  ـ ۱ـــ  6ـــ
با وجهه بین المللی در داخل کشور

ـغیربورســیه)دانشــجویانغیرایرانیشــهریهپرداز(در درآییننامــهپذیــرشدانشــجویغیرایرانــیـــــ
کشــور)ابالغ۱394/07/۲0(بهسازماناموردانشجویانایناختیار کزآموزشعالی دانشــگاههاومرا
کمکبه ـغیربورسیهرابرای کهشرکتهایخصوصیجذبدانشجویغیرایرانیـــ دادهشدهاست
کنوناجرایینشدهاست. کند.اینبندآییننامهمذکورتا جذبدانشجویانغیرایرانیساماندهی
کثرًاعدماطمینانبهموسســههایخصوصیجذبدانشــجوونگرانیهای دراینموردمســئولینا
امنیتــیرادلیــلغیرمجــازبــودنورودبخــشخصوصــیبــهحــوزهجــذبدانشــجویانمیداننــد.
درصورتیکــهمیتــوانبــاطراحیســازوکارمشــخص،عالوهبــررفعدغدغههــایامنیتــی،ازظرفیتو
کشورهایمنطقهاستفادهنمود. توانمندیبخشخصوصیدرمعرفیدانشگاههایایرانبهدنیاو
بایددقتنمودورودبخشخصوصیبهاینحوزهبهمعنایازبینرفتنلزوماخذتاییدیهصالحیت

کشورنخواهدبود. عمومیدانشجویانپیشازورودبه

ـ ۳. عدم استفاده از ظرفیت دانشگاه های واقع در مناطق آزاد ـ ۱ـــ  6ـــ
 برای جذب دانشجویان بین المللی

کشــوردرمناطــقآزاد،ایجــادفضاییبرای یکــیازاهــدافایجــادپردیسهایدانشــگاههایمطرح
جذبدانشجویانبینالمللیدراینپردیسهابودهاست.یکیازمعاونیندانشجوییسابقوزارت
علــومدرمــوردعــدمتحققاینهدفمیگویــد:»ما در این مدت غفلت کردیم از زیرســاخت هایی که 
برای جذب دانشــجوی خارجی الزم اســت. ما 44 دانشگاه در مناطق آزادمان داریم که هیچ زیرساخت 

اینناشناختهبودنبهدودلیلاست:یکیعدمانگیزهاقتصادیدانشگاههاواساتیدبرایجذبدانشجوودوم، .۱
موانعورودبخشخصوصیدراینحوزه.
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مناسبی برای جذب دانشجوی خارجی ندارند و اکثر دانشجوهایی که در کنکور در دانشگاه های خوب 
قبول نشده اند پول می دهند و به این دانشگاه ها می روند.«

ـ 4. عدم تحرک و همکاری وزارت امور خارجه با رایزنان علمی  ـ ۱ـــ  6ـــ
در راستای جذب دانشجویان بین المللی

ـغیربورســیه)دانشــجویانغیرایرانیشــهریهپرداز(در درآییننامــهپذیــرشدانشــجویغیرایرانــیـــــ
کمک کشور)ابالغ۱394/07/۲0(بامحوریتجذبدانشجووبرای کزآموزشعالی دانشگاههاومرا
کشــورهایبااولویتمنافع بهمؤسســاتتحصیالتتکمیلیدراینزمینه،وزارتعلومبایســتیدر
ملی)آســیایمیانهوخاورمیانه(نمایندهعلمی)سرپرســتدانشــجویی(اعزامنماید.درکشورهایی

کهنمایندهعلمیمستقرباشد،وظیفهجذبدانشجوبرعهدهآنانقرارمیگیرد.
یکــیازمعاونیــنســابقدانشــجوییوزارتعلــومدراینبارهبیــانمــیدارد:»وزارت خارجــه در مورد 
رایزن های علمی جانمان را به لبمان رســاند و ما را به عنوان یک بار اضافی و تحمیل شــده به وزارت امور 
 خارجه به حســاب می آوردند. بســیار خون دل خوردیم تا ازلحاظ رفاقتی مشــکالت بین رایزن و سفیر  را 
حــل کنیــم. مــا بــه وزارت خارجه می گفتیــم این رایزن علمی آمده در این کشــور و شــما اجــازه بدهید از 
امکانات شــما اســتفاده کند و آموزش عالی کشــور را رونق بدهد چه دانشــجو از خارج بیاورد داخل چه 
کند تا به مقامات علمی برسد. اما وزارت خارجه می گفت  دانشجوی داخلی در آن کشور را سرپرستی 
نخیر هر کاری که می خواهید بکنید باید با اجازه من باشــد. رشــد قیمت ارز در ســال جاری باعث شد 

که تمامی رایزن های علمی ایران به کشور فراخوانده شدند به جز رایزن علمی ایران در مالزی.«

ـ 5. طوالنی بودن روند انجام امور اداری ـ ۱ـــ 6ـــ

کار نکردن است! ساعت اداری از ساعت  کرد: »مشکل دیگر در ایران  یکیازدانشجویانلبنانیاشاره
یــم 9 ســاعت چای اســت از 11 تا 12  7:30 شــروع می شــود تــا 5. از ســاعت 7:30 تــا 9 صبحانــه می خور
خســته هســتند. ســاعت 12 تا 1 ســاعت ناهــار و نماز اســت.1 تا 2 باز چــای می خورند. در همــه ادارات 
ایــران این شــکلی اســت. عــرف ایــران این گونه اســت که کارمندهــا کار نمی کننــد.«یایکدانشــجوی
گر  افغانســتانیمیگوید:»روند کارهای اداری در ایران نســبت به ســایر کشــورها آرام تر صورت می گیرد. ا
روند کارهای دانشجویان خارجی سریع تر صورت بگیرد باعث می شود دانشجویان هم راحت تر باشند. 
نامــه الکترونیکــی کــه وزارت علوم برای دانشــگاه ها می زند بعــد باید به آموزش ارجاع شــود بعد به گروه 
ارجاع شــود همه این مراحل را باید فرد به صورت شــخصی پیگیری کند. یعنی تا حضور نیابی و چند 
بــار نــروی کار انجام نمی شــود. مثاًل مــن در دو بار پذیرش خــودم حداقل یک ماه دوندگی کــردم تا کارم 

راه افتاده است.«



   60   |    تحصیل در این سوی مرزها

ـ 6. عدم همسویی مسئولین دانشگاه ها  ـ ۱ـــ  6ـــ
با سیاست های اعالمی وزارت علوم در مورد جذب دانشجویان بین المللی

جــذبدانشــجویبینالمللــیهمــوارهیکــیازبرنامههایاصلــیوزارتعلومعنوانشــدهاســتاما
کافیبرایتحققاینبرنامهبرخوردارنیستند.یکیازدانشجویان مدیراندانشگاههابعضاازانگیزه
افغانســتانیاشــارهمیکنــد:»متأســفانه مدیــران و معاونــان یا روســای دانشــگاه ها توجیه نشــده اند و در 
که چارچــوب کلــی سیاســت های وزارت علوم قــرار نگرفته اند.«دلیلاینعدمهمســوییایناســت
ســازوکاریبــرایارزیابیدانشــگاههاباشــاخصجذبدانشــجویبینالمللیوجودنــدارد،عملکرد
دانشــگاههادرایــنموضــوعهیچانعکاســیدربودجهســاالنهآنهاپیدانمیکند،رضایتســنجیاز
دانشجویبینالمللیصورتنمیگیرد.درمجموعمیتوانگفتیکراهبردخوببدونسازوکارهای

مشخصودقیقدرحالاجرااست.
دکترعلیزادهمدیرکلاموردانشجویانغیرایرانیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریدرپنلتخصصی
کنفرانــسحکمرانیو مهاجــرتتحصیلــیبــهایــرانومازادعرضهخدمــاتآموزشعالیدرســومین
سیاســتگذاریعمومیدراینبارهبیانمیدارد:»کشــورهای موفق در جذب دانشــجویان بین الملل، 
ســند ملی دارند. اما در ایران خبری از ســند ملی در این حوزه نیســت. بر اســاس اسنادی که وجود دارد ما 
دو رویکرد در راستای بین المللی سازی آموزش عالی داریم  که این هدف نیز در راستای تحقق دیپلماسی 
فعال به ویژه با اولویت دهی به کشورهای همسو معنا می یابد. این دو رویکرد عبارتند از بین المللی سازی 
Internationalization( خــارج  در  بین المللی ســازی  )InternationalizationatHome(و  خانــه در 
کتیک تبدیل  Abroad(. هنر کشورهای موفق در این عرصه این است که توانسته اند این رویکردها را به تا

کتیک دچار مشــکل  کننــد. مــا در ایــران رویکردهــا را تعریــف نموده ایم امــا در فرآیند تبدیــل رویکرد به تا
هســتیم. کشــورهایی کــه موفــق بوده اند توانســته اند با حرکــت از قاعده یک هــرم به تدریج رویکــرد را به 

کتیک، اقدام، برنامه و عمل تبدیل کنند.«]40] تا

ـ 7. مورد تایید نبودن مدارک دانشگاه های ایران در کشورهای همسایه ـ ۱ـــ 6ـــ

کشــورناشــیازتحصیــلدر کشــورهابــرایجلوگیــریازهدررفتــنمنابــعانســانیومالــی تمامــی
دانشــگاههایبیکیفیت،لیســتهاییازدانشگاههایموردتاییدوزارتعلومخودرابهشهروندانی
کهقصدتحصیلدرکشوریدیگردارندارایهمیدهند.بههمینخاطردانشگاههاییکهقصدجذب
کشورهاقراربگیرندتابدین دانشجویبینالمللیدارندتالشمیکنندتادرلیستموردتاییدسایر
واسطهدانشجویانبیشتریآنانرابرایمحلتحصیلآیندهخودانتخابکنند.دانشگاههایایران
کســتانیدراینباره کنــونتوجــهچندانیبــهاینموضوعنداشــتهاند.بهطورمثالدانشــجوییپا تا
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کستان فرآیندی دارد که من آن را به رییس دانشگاه  میگوید:»اخذ تاییدیه دانشگاه ها در وزارت علوم پا
و معاونت پژوهشــی و معاون تحصیالت تکمیلی دانشــگاه فردوســی منتقل کردم. برای گرفتن تاییدیه، 
کستان مراحلی را طی کند. دانشگاه بایستی نامه درخواست تایید مدرک را  دانشگاه فردوسی باید در پا
کستان ارسال کند، بعد آن ها تیم ارزیابی به دانشگاه درخواست دهنده می فرستند و  برای وزارت علوم پا
کستان منعقد  در صورت ارزیابی قابل قبول توسط این تیم یک تفاهم نامه بین دانشگاه و وزارت علوم پا
می شود و این تاییدیه صادر می گردد. متاسفانه در ایران نوعی غرور وجود دارد که می گویند مثال دانشگاه 
فردوســی برند اســت و طرف مقابل باید به ما درخواســت بدهد. در صورتی که آن ها وزارت علوم هستند 
کستانی در دانشگاه های دنیا را شناسایی کنند و دانشگاه هایشان  و نمی توانند تک تک دانشجوهای پا
گر  یابــی کنند. این دانشــگاه اســت که باید درخواســت صــدور تاییدیه بدهد. دانشــگاه های ایران ا را ارز
می خواهند دانشجوی خارجی بگیرند باید از وزارت خانه های کشورهای دیگر تاییدیه بگیرند تا مدارک 

دانشگاه در سایر کشورها معتبر بشود.«
کشــورعراقنیزوجودداردوطبقشــنیدههابعضیازدانشگاههایایرانبهدالیلیاز اینموضوعدر

گذاشتهشدهاند. کنار لیستموردتاییدوزارتعلومعراق

ـ 2. مرحله تحصیل )زیست در جامعه( 6ـــ
ـ ۱. اعمال تبعیض بین شهروندان ملل مختلف توسط ایرانی ها در سطوح مختلف ـ  2ـــ 6ـــ

یکدانشجویلبنانیدراینبارهمیگوید:»وقتی یه دختر فرانسوی میاد همه برای انجام کارش از تمامی 
تالششان استفاده می کنند اما وقتی یه پسر عرب میاد جلوشون نه.«یایکدانشجویافغانستانیبیان
میدارد:»طرز فکر کلیشــه ای که در ایران ساخته شــده است مشکل ســاز است. زمانی که برای ثبت نام 
می آیی تا موقعی که فکر می کنند شما خارجی هستی و نمی دانند افغانستانی هستی نگاهشان خیلی 
خوب اســت اما وقتی متوجه می شــوند شما افغانستانی هستی نگاهشــان کاماًل تغییر می کند. تا وقتی 
گر بفهمند افغان هستی وضعیت تغییر  فکر می کنند خارجی هستی کار ما را خوب انجام می دهند اما ا
کســتانیمیگوید:»برخی از مردم با ما تحقیرآمیــز برخورد می کنند. وقتی با  می کنــد.«یکدانشــجویپا
کستانی هستید می خواهند ما را اذیت کنند. من می بینم که کسانی که  لحن تحقیرآمیز می گویند شما پا
به عنوان توریست از اروپا می آیند و دیدگاه مثبتی هم نسبت به این نظام ندارند، ایرانی ها خیلی آن ها را 
کستانی، افغانستانی و هندی می رسد، این طور نیست.« تحویل می گیرند اما وقتی نوبت به مسلمانان پا
یایکدانشــجویلبنانیاظهارداشــت:»چون ما لبنانی هســتیم بعضی کســانی که طرفدار سیاســت 
خارجــی جمهوری اســالمی نیســتند به شــکلی به مــا توهین می کننــد. در ایران هر روز با کســانی مواجه 
می شــوید که تا می فهمند عرب هســتی ســعی می کنند ســرت کاله بگذارند. فرد وقتی متوجه این رفتار 
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می شود خیلی زود از زندگی در ایران خسته می شود. این که من بیایم اینجا به نوعی با من رفتار کنند که 
نشان بدهند تو عربی، انقدر این برخورد اذیت کننده است که بعضی وقت ها هیچ کاری نمی توانم بکنم 
و فقط می خواهم بخوابم تا این مشکالت یادم برود. مردم خیلی صریح نظرشان را نسبت به ما می گویند 
گاه نیست و اتفاقا خیلی زشت با ما برخورد می کنند. این یک واقعیت  و این عمل آن ها به صورت ناخودآ
اســت، ما می دانیم اینجا خیلی ها ما را دوســت ندارند و این مســاله باعث شــده ما دچار معضل هویتی 
 بشویم ما خب عربیم اما در ایران نباید این موضوع را ابراز کنیم به همین خاطر من سعی می کنم لهجه ام رو 

درست کنم تا هر روز نخواهم بگویم عربم.«

ـ 2. عدم وجود فرهنگ تعامل و همدلی بین دانشجویان ایرانی و غیرایرانی ـ 2ـــ 6ـــ

یــکدانشــجویافغانســتانیدرمورداینموضوعبیــانمیکند:»روابط اجتماعــی ایرانی ها ضعیف 
است. دید منفی زیادی به افغان ها دارند چه استاد چه دانشجو. ایرانی ها برخوردشان با همه خارجی ها 
کــه ســرد اســت. همــه خارجی هــا می گوینــد ایرانی هــا خیلــی دروغ می گوینــد.«درمــواردیهــمبــوده

گرفتهودرذهنآنهاماندگارشدهاست. برخوردهایمثبتیصورت
کســتانیمیگویــد:»زمانی که فرزنــد اول من بــه دنیا آمــد، در ایران  بهعنــواننمونــه،یــکدانشــجویپا
که راهنمایی ام کند. خیلی  دانشــجو بودم. وضعیت مالی خوبی نداشــتم. کســی را هم نمی شــناختم 
دغدغه داشــتم. اما وقتی رفتم بیمارســتان، رئیس بیمارســتان خیلی با من خوب رفتار کرد. گفت شــما 
اینجا دانشجویید. اصاًل ناراحت نباشید. اینجا بیمارستان خودتان است. خیلی آرام شدم. هیچ وقت 
یــر گریه!«دانشــجویلبنانینیزدراینبــارهاظهار آن لحظــات را فرامــوش نمی کنــم. نزدیــک بود بزنم ز
میدارد:»صاحب خانه اولم تا خانم من را دید که خانم چادری هستند چون مذهبی بود گفت به خاطر 
چادر خانمت یا رهن را نصف کنید یا اجاره را. من بســیار شــوکه شــدم. در این مدت کســانی آمدند که 
بسیار به ما لطف کردند. مثال این صاحب خانه ما بسیار مهمان نواز بود به من می گفت پسرم یا می گفت 
گر اجاره نداری ماه بعد بده یا اصال نده. فکر نکنم روزی بیاید که بتوانم لطفش را جبران کنم. مورد دیگر  ا
این بود که روزی داشتم برای دوستم دنبال خانه می گشتم، طرف دید من از یک خانه خوشم آمده است 
گفت برو اجاره اش کن گفتم فعال پول پیشش را ندارم طرف رفت کل پول پیش را برای من آورد. به همین 

سادگی ما از یک خانه 45 متری به خانه 90 متری رفتیم. از این لطف ها هست هر روز .«

ـ ۳. سخت گیری در تشکیل تشکل های دانشجویان بین المللی ـ 2ـــ  6ـــ
 در دانشگاه ها به علت مخالفت وزارت کشور

یکــیازفعالیــنتشــکلفــدامربوطبــهدانشــجویانافغانســتانیمیگوید:»ســازمان امور دانشــجویان 
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می گویــد مشــکلی نــدارد برویــد تشــکل بزنیــد اما بعــد وزارت کشــور ازنظــر امنیتی مانــع می شــود و اجازه 
ثبت نمی دهــد. به جرات می توان گفت هیچ تشــکل دانشــجویان خارجی در ایــران اجازه فعالیت ندارد 
حتی در مورد مســائل صنفی.«بایدتوجهداشــتبهتازگیفضابرایایجادتشــکلتوسطدانشجویان
کهمیتوانباصدورمجوزفعالیتاین بینالمللیمهیاترشــدهاســت.نکتهحایزاهمیتایناســت
تشکلها،مسئولیتساماندهیبرخیامورایندانشجویانرابهخودشانسپردوآنهاباریازدوش
کردکهاینفعالیتهایاجتماعیوفرهنگیدرقالب مسئوالنمربوطهبردارند.همچنینبایداشاره
تشکلهایدانشجویی،فضارابرایادغامهرچهبهترایندانشجویاندرجامعهایرانمهیاترمیسازد.

ـ 4. عدم احترام به سبک زندگی خارجی ها در ایران ـ 2ـــ 6ـــ

یکدانشجویافغانستانیبیانمیدارد:»بیشترین مشکلی که افغان ها و خارجی ها در ایران دارند نوع 
برخورد اجتماعی ایرانی ها با آنان است. ایرانی ها تا منفعت نداشته باشند دوست نمی شوند و حتی با 
مــا صحبت نمی کننــد. در اداره جات ایران که بروی حتی وزارت علوم، خارجی ها را تحویل نمی گیرند و 

به اعتقادات و سبک زندگی خارجی ها احترام نمی گذارند.«

ـ 5. عدم اعطای گواهینامه رانندگی به دانشجویان بین المللی مجرد ـ  2ـــ 6ـــ

گواهینامه براســاسمصاحبههایانجامشــده،دانشــجویانبینالمللیمجردامکانبرخــورداریاز
گواهینامه رانندگیراندارند.هرچندجســتجویاینترنتیازبرداشــتهشــدنشــرطتأهلبرایصدور
گردیدهاست.یکی کردهواعمالقانونبامشکلمواجه گویادراجرا،مشکالتیبروز خبرمیدهداما
ازدانشجویانافغانستانیدانشگاهشریفمیگوید:»یک محدودیت عجیب این است که کسانی که 
دانشــجو هســتند نمی توانند گواهینامه بگیرند؛ مگر اینکه متأهل باشند. چرایش را نمی دانم. مثاًل فکر 
 باید متأهل باشد؟! مگر دانشجو اقامت 

ً
می کنند دانشــجو ممکن اســت خالفی مرتکب شــود که حتما

قانونی ندارد؟! در برنامه تلویزیونی وطن دار یک مسئول آمد و گفت که ما به همه افغان هایی که اقامت 
دارند گواهینامه می دهیم و شــرط تأهل وجود ندارد. اما این طور نیســت. اآلن بچه های افغان نمی توانند 

گواهینامه بگیرند. آخر یکی بگوید چرا؟«
کلیهمهاجراندرایراناســتودلیلعمدهســختگیرینیروی ایــنمــوردازمحدودیتهایجدی
کســیدرایراناســت.درواقعبرای انتظامی،ایجادمانعبرایتبدیلشــدنمهاجرانبهرانندگانتا
گواهینامهرانندگی کشــور کســیدرایرانحتیاالمکانبهمهاجراندر حفاظتازشــغلرانندگانتا
کتبی گواهینامهدرازاییکتعهدنامه کهامکانممانعتوجودنــدارد دادهنمیشــودودرمــواردی

مبنیبرعدمپرداختنبهمسافرکشیصادرمیگردد.
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ـ 6. محرومیت دانشجویان بین المللی  ـ  2ـــ  6ـــ
از شرکت در انتخابات شورای صنفی و انجمن های علمی

بنــابــهاظهــاراتیکیازدانشــجویانمصاحبهشــده،دانشــجویانبینالمللیازحضــوردرانتخابات
کاندیداچهبهعنوانرأیدهندهمحرومهســتند. انجمنهــایعلمیوشــورایصنفیچــهبهعنوان
گویــابهصورتنانوشــتهدردانشــگاهها ایــنموضــوعدرآییننامههــایمربوطــهدیــدهنمیشــوداما
اعمالمیگردد.باتوجهبهاینکهفعالیتهایصنفیوعلمیماهیتیغیرسیاسیداشتهومنافعآن
بهکلیهدانشــجویانمشــغولبهتحصیلچهایرانیوچهغیرایرانیمیرســد،اعمالاینمحدودیت

قابلتوجیهنیست.

کار پاره وقت در حین تحصیل ـ 7. نداشتن مجوز  ـ  2ـــ 6ـــ

کشــورهایموفقدرجذبدانشــجویانبینالمللیبههمراهویزایدانشــجوییبهدانشــجو کثر درا
کاردرهفتــهبــرایتامینمخــارجزندگیدادهمیشــودامادرایــراناوالبنابرقانون مجــوز۲0ســاعت
کاردانشــجویانحینتحصیل کاردریافتنمایندثانیا کارافــرادخارجــیبهراحتینمیتواننــدمجوز
حتــیبــرایدانشــجویانایرانی،غیرقانونیمیباشــد.دراینشــرایطبــاتوجهبههزینههــایزندگی،
دانشجویانبینالمللیدرایرانبامشکالتاقتصادیعدیدهایمواجهمیشوند.دانشجویلبنانی
دراینبارهمیگوید:»از ســوی دیگر در مورد تامین مخارج زندگی یک دانشــجو، در دانشــگاه های خارج 
از ایران وقتی به کســی بورس نمی دهند کاری در دانشــگاه به او می ســپارند تا بتواند زندگی خود را پیش 
ببرد. اما این امکان هم اینجا فراهم نشــده اســت. نمی شــود گفت چون شما خارجی هستید و ایرانی ها 
گاهی باید وجود داشــته  نمی تواننــد کار پیــدا کنند پــس خارجی ها نباید کار کنند. در این شــرایط این آ
باشد که چرا خارجی ها باید در ایران کار کنند تا بتوانند زندگیشان را پیش ببرند.«دانشجویسورینیز
اظهارداشــت:»خارجی ها در ایران حق اشــتغال به کار ندارند. وقتی دانشجو به ایران می آورید یا باید از 

او حمایت مالی کنید که نیاز به کار نداشته باشد  یا اجازه کار به او بدهید.«

کثر دوره ها ـ 8. عدم تدریس به زبان انگلیسی در ا ـ 2ـــ 6ـــ

کهبهعنوانمانعرشــدجذبدانشــجویانبینالمللی گرفتهیکیازمواردی درپژوهشهایصورت
ذکــرمیگــرددعــدمتدریسبهزبانهایغیرفارســیدردانشــگاههایایراناســت.مهمتریــنرویداد
سیاستیمربوطبهاینحوزهدرتیرماهسال۱38۶درجلسهشماره۶07شورایعالیانقالبفرهنگی
کلیه کهبراساسآنتدریسدر بهریاستدکترحدادعادلاتفاقمیافتدوآنتصویبقانونیاست
کشــوربرایهمهدانشــجویاناعمازایرانیوغیرایرانیبایدبه دانشــگاههاومؤسســاتآموزشعالی
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زبــانفارســیانجــامپذیرد.ســپسدرســال۱39۱باتوجهبهپیشــنهادوزیربهداشــتوقــتورییس
وقتدانشــگاهتهرانبهشــورایعالیانقالبفرهنگی،شورابرایدانشگاههایتهران،علومپزشکی
تهرانوصنعتیشــریفبهصورتاســتثنااختیارارائهبعضیدروسبهزبانانگلیســیرابهشرطآنکه
کردایناستثنا کید کرد.البتهبایدتأ کالسهاصرفًاباحضوردانشجویانخارجیباشدرامحول این
شــاملتمــامدروسدورهتحصیلــییکدانشــجونمیشــودواونهایتًابرایاخذمــدرکخود،مدرک
کنوندانشگاههای گیریزبانفارسیرانیزبایستیارائهنماید.شایانتوجهاستهما پایاندورهفرا
علــومپزشــکیدربعضیازرشــتههایخــوددروسپایهخودرادردوســالاولتحصیلدانشــجویان
غیرایرانیبازبانانگلیســیارائهمیدهندودانشــکدهمطالعاتجهاندانشــگاهتهراننیزبهصورت
منســجمیازایناســتثناءتصویبشدهتوسطشــورایعالیانقالبفرهنگیبرایتدریسدروسبه

سایرزبانهااستفادهمیکند.

کارت بانکی برای دانشجویان بین المللی و مشکالت نقل و انتقال پول ـ ۹. عدم صدور  ـ  2ـــ 6ـــ

نظــامبانکــیایــرانهمچنانبهرویــهواحدیبرایارایــهخدماتبانکیبهافــرادخارجیبهخصوص
کارتبانکیمهاجرانحاضردرایران که گاهادراخبارمیخوانیم مهاجراننرســیدهاســت.ازاینرو
بدوناطالعقبلیمســدودمیشــودیادربعضیازبانکهاارائهخدماتفقطبادفترچهبهمهاجران

صورتمیگیرد.دانشجویانبینالمللیحاضردرایراننیزازاینمسالهمستثنینیستند.
دانشــجویســوریدراینبارهمیگوید:»کارت عابر بانک دیگر به خارجی ها نمی دهند و تنها دفترچه 
گر کسی بخواهد پول بگیرد باید برود بانک صادرکننده دفترچه پول بگیرد. قرار بود نخبگان،  می دهند. ا
کار بانکی باید کد  دانشجویان و تجار را از این موضوع مستثنی کنند اما هنوز حل نشده است. ما برای 
گیــر بگیریــم امــا نمی دانیم از کجا بگیریم و بــه ما اعالم نمی کنند بلکه فرد متصدی باید مســتقیم از  فرا

پلیس این کد را دریافت نماید.«
دانشجویلبنانیدراینموردبیانمیکند:»به عنوان یک لبنانی وقتی به کشور خارجی می روید یک 
گر می خواســتند از  راه این اســت که پول از لبنان برایت بفرســتند که در ایران امکانش نبود و خانواده من ا
لبنان برایم پول بفرستند باید می پرسیدم و می گشتم که چه کسی از لبنان به ایران می آید تا آن شخص 
پول را برایم بیاورد. خارجی ها در ایران برای باز کردن حساب بانکی مشکل دارند. مثال بنده می خواهم 
حســاب بانکــی باز کنــم اول باید این طــرف آن طرف زنگ بزنم بپرســم کدام بانک با خارجی ها بیشــتر 
کنار می آید چون بعضی شــعبه ها می گویند برای خارجی ها حســاب باز نمی کنیم یا به خارجی ها فقط 
دفترچه می دهیم. عالوه بر این، بعضی بانک ها فقط برای خارجی های ثروتمند حساب باز می کنند اما 

برای افراد معمولی نه.«
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ـ ۱0. عدم تخصیص وقت کافی برای دانشجویان خارجی توسط استادان ـ 2ـــ 6ـــ

یکــیازمدیراندفاترسرپرســتیدانشــجویانبینالمللیمیگوید:»مســئله اصلی کــه بچه ها در مورد 
آموزششــان دارند عدم شــناخت اســاتید اســت از بچه ها. یک استاد وقتی دارد درســش را می دهد اصاًل 
توجه نمی کند که یک دانشــجوی ایرانی که در ســر کالس نشســته اســت با دانشــجوی خارجی که ســر 
 کالس نشسته است فرق دارد. استاد با همان سرعت کالم تدریسش را ادامه می دهد و همان انتظاری را 
کــه از دانشــجوی ایرانــی دارد از دانشــجوی خارجی نیز دارد. عالوه بر این در ســر کالس هــا آموزش به زبان 
فارسی است نه انگلیسی یا عربی. این مسائل برای دانشجویان خارجی مسئله ساز است و موجب افت 
تحصیلی شــان می شــود. اساتید ما اصاًل واقف به این موضوع نیستند می گویند من درسم را می دهم به 

من ربطی ندارد از کجایید از آسیایید، آفریقایید یا اروپایید.«

ـ ۱۱. عدم تسلط اساتید به زبان انگلیسی ـ 2ـــ 6ـــ

یکیازروســایدانشــکدههایدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیمیگوید:»یکی از چالش های ما 
در همین دانشگاه این است که به زبان انگلیسی آموزش بدهیم یا به زبان فارسی. در تدریس انگلیسی 
 خوب است حال باید اساتیدی داشته 

ً
دانشجویان خارجی که به ایران می آیند سطح دانشجوها نسبتا

باشیم که بتوانند با زبان انگلیسی تدریس کنند.«

ـ ۱2. عدم امکان تغییر رشته برای دانشجویان بین المللی ـ  2ـــ 6ـــ

کزآموزشعالیمصوب۱38۵/0۲/۱۲، آییننامهپذیرشدانشــجویانغیرایرانیدردانشــگاههاومرا
کــردهاســت،هرچنــداجــازه تغییــررشــته،انتقــال،میهمانــیدانشــجویانبورســیهراممنــوعاعــالم
دادهشــدهدرموردمواردخاصموضوعدرشــورایبورسدانشــجویانغیرایرانیتصمیمگیریشود.
مدیردفترسرپرستیدانشجویانغیرایرانیدانشگاهشهیدبهشتیدرمورددلیلاینموردمیگوید:
»دانشــجویانی که بورس می شــوند مطابق نیاز کشورشــان به ما معرفی می شــوند و دانشــجو نمی تواند در 
این شرایط تغییر رشته بدهد و همچنان از بورس استفاده کند مگر در شرایط خاص بر اساس تجدیدنظر 
وزارت علــوم کشــور مبــدأ، ایــن تغییــر رشــته می توانــد بــرای دانشــجو اتفــاق بیفتــد.«یایکدانشــجوی
افغانســتانیدلیلدیگریرابرایاینبندآییننامهبرمیشــمرد:»نهاد بورس دهنده کل هزینه 4 سال 
دانشــجوی بورسیه شده را به حساب دانشــگاه محل تحصیل در همان ابتدای تحصیل انتقال می دهد 
و بعد امکان انتقال این بودجه از یک دانشــگاه به دانشــگاه دیگر در میان تحصیل وجود ندارد. بنابراین 
وزارت علوم چون منابع برای تأمین بودجه در دو دانشگاه برای یک نفر را ندارد می گوید یا انصراف بدهد 
کردهردویایناستداللهابرایدانشجویانبورسیه یا باید همان درس را بخواند.« البتهبایدتوجه
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کهباهزینهشخصیبرایتحصیلبه صادقاستواعمالاینبندازآییننامهدرمورددانشجویانی
کنکورچندانقابلدفاعنیست. ایرانمیآیندویادانشجویانپذیرفتهشدهازطریق

ـ ۱۳. عدم تطابق دوره های آموزشی ایران با نیاز دانشجویان بین المللی ـ 2ـــ 6ـــ

دربعضــیازرشــتههاآموزشهــایارائهشــدهارتباطیبانیازدانشــجویانبینالمللیپــسازفراغتاز
کارنمیکنداینامردر کمکیبهآنهابرایپیوستنبهبازار کشورشاننداردو تحصیلوبازگشتبه

میانمدتباعثریزشدرجذبدانشجویانبینالمللیمیگردد.
گزارش کــرصالحــیعضــوهیئتعلمــیموسســهپژوهــشوبرنامهریزیآمــوزشعالــیدر غالمرضــاذا
الزاماتوزیرســاختهایجذبدانشجویانبینالمللیبهایرانبیانمیدارد:»منظور از بین المللی 
کردن برنامه درســی، دادن هویت بین المللی به دروس و رشــته های دانشــگاهی از طریق آموزش و ترویج 
برنامه هــای درســی به فراســوی مرزهــای جغرافیایــی و تلقی مردمان کشــورهای مختلف جهــان به عنوان 

شهروند جامعه جهانی است.« ]4۱]

ـ ۱4. اختالف سطح فاحش دانشجویان ایرانی و دانشجویان بین المللی در دانشگاه های برتر ـ 2ـــ 6ـــ

یکیازروســایدانشــکدههایدانشــگاهعلومپزشــکیشــهیدبهشــتیبیانمیدارد: »بحث اصلی 
بحث ســواد اســت دانشجوهای ایرانی ما بهترین بچه هایی هستند که از کنکور عبور کرده اند با بهترین 
رتبه ها اما بچه هایی که از این کشــورها می آیند در پایین ترین ســطح دبیرســتان ما آموزش دیده اند. وقتی 
 هیچ چیــزی نمی دانند. در این 

ً
می آینــد در دانشــگاه های ایــران و برنامه درســی ما را شــروع می کنند تقریبا

گر نمره ندهی ریزش زیاد می شــود و بعدازآن  حالت با این دانشــجوها یا باید تعامل کنی و نمره بدهی یا ا
دیگر پذیرش نمی توانی بکنی. ما قباًل دانشــگاه بین المللی امام خمینی را داشــتیم که دانشــجو می آمد 
6 ماه در آنجا با حال و هوای آموزش در دانشگاه های ایران آشنا می شد یک سری دروس هم می گذراند و 
در سطح متوسط نسبت به دانشجویان ما قرار می گرفت و مشکل کمتری ایجاد می شد. اما اآلن دانشجو 
مستقیم به بهترین دانشگاه های ما می آید کنار نخبه ترین دانشجوهای ما می نشینند و دانشگاه را دچار 

مشکل می کند.«

ـ ۱5. پرداخت معادل 80 درصد دوره شبانه  ـ 2ـــ  6ـــ
کنکور سراسری برای دانشجویان مهاجر پذیرفته شده در دوره روزانه 

جستجودراینترنتدرموردشرایطدانشجویانبینالمللیتوسطهرفردیدراولینبرخورد،اورابا
گالیهدانشجویانمهاجرافغانستانینسبتبهپرداختشهریهدردورههایروزانهدانشگاههامواجه



   68   |    تحصیل در این سوی مرزها

گر کنکوری باشد و در  میسازد.دانشجویافغانستانیدرمصاحبهمیگوید:»دانشجوی افغانستانی ا
گر آزاد باشــد شهریه او دالری محاسبه  دوره روزانه پذیرفته شــود باید 80 درصد شــهریه شــبانه را بپردازد و ا
می گردد. این روند از ســال 88 شــروع شــد که دانشــجوهای روزانه باید 80 درصد هزینه شبانه را بپردازند. 
خیلی تالش کردیم این تصمیم را تغییر بدهیم اما نشــد تنها راه دور زدنش کســب رتبه زیر 100 اســت که 

دو سال در حال اجرا است.«
دانشجویانمهاجراینسیاستاعمالیازسویوزارتعلومراتبعیضآمیزمیدانندومیگویند:»ما 
از اینجا مانده هستیم و از آنجا رانده نه مزایای یک دانشجوی خارجی را داریم نه مزایای یک دانشجوی 
کهنه ایرانــی. یــا ما را خارجی حســاب کنید یا ایرانی تا تکلیفمان روشــن باشــد.«  آنهابیــانمیدارند
کنندونه میتوانندمانندســایردانشــجویانبینالمللیحاضردرایرانازبورســیهتحصیلیاستفاده
میتوانندماننددانشجویانایرانیازامکانتحصیلرایگاندردانشگاههابرخوردارشوند.مسئولین
کهرتبهزیر کهدانشــجویانی مربوطهبرایمواجهبااینخواســتهدانشــجویانمهاجردوســالاســت
گفتــهیکیاز کــهبنابه کســبنماینــدمشــمولدریافــتبــورسمینمایند کنکــورسراســریرا ۱00در
گردیدندودر دانشــجویانافغانســتانیدرســالاولاجرایاینطرح۱4نفرمشــمولدریافتبورس
ـ گردیدهاســت.هرچنداینراهکارنیزدرســالتحصیلی۱398ـــ ســالدومتعدادمشــمولین43نفر
گردیــدودانشــجویانبرتــرنیــزملزمبــهپرداختهزینهتحصیــلخودشــدند.البتهدر ۱399متوقــف
کرد: »ما از  گفتهسرپرســتدانشــجویانبینالمللیدانشــگاهتهراندراینزمینهتوجه اینجابایدبه
دانشجویان ایرانی روزانه بابت تحصیل رایگان تعهد خدمت می گیریم که این دانشجویان درصورتی که 
پــس از فارغ التحصیلــی بخواهند بــدون انجام تعهد خود مدرک تحصیلی شــان را آزاد نمایند باید بابت 
تعهد خدمت انجام نگرفته پول پرداخت نمایند. مشکل ما در مورد دانشجویان مهاجر این است که به 
خاطر محدودیت های موجود برای اشتغال و پرداخت بیمه مهاجران در ایران، امکان اخذ تعهد خدمت 
از دانشجویان مهاجر وجود ندارد فلذا چاره ای جز اخذ هزینه تحصیل مانند دوره شبانه باقی نمی ماند. 
تا پس از اتمام تحصیلشان مدرک نهایی شان به آن ها تحویل داده شود و در صورت تمایل به خارج شدن 
کهوزارت گفت گرایناستداللرادرمورداخذشهریهبپذیریمباید از ایران مشکلی نداشته باشند.«ا
کهباعثخدشــهبهچهرهایراندربینجامعهمهاجرشدهاست علومدرشفافســازیاینمســئله
کوتاهینمودهاستودرصورتاعالمرسمیاینموضوعنحوهصورتبندیمسئله،سازمان بسیار

مسئولوشیوهمواجهباآنمتفاوتخواهدشد.

ـ ۱6. محرومیت دانشجویان مهاجر دوره روزانه ـ 2ـــ  6ـــ
 از امکانات رفاهی دانشجویان روزانه به واسطه شهریه پرداز بودن

ایــنبالتکلیفــیدرمــوردنحوهبرخــوردبادانشــجویانمهاجربهمســائلرفاهیایندانشــجویاننیز
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ســرایتمیکندبهطــورمثــالدرحالیکــهایــندانشــجویانازلحــاظخوابــگاهوغذاشــرایطیمشــابه
دانشــجویانایرانیدارندامکاندریافتوامدردورهتحصیلیشــانازدانشــگاههاراندارندیاازسوی
کهمهاجرنیســتندبرایآنهافراهمنیســت دیگرامکانشــرکتدراردوهایدانشــجویانبینالملل
غالتحصیلــیدانشــجویانبینالملــلنیــزتنهــادرصــورتپرداخــتهزینــهمیتوانند ودرجشــنفار

شرکتکنند.

ـ ۱7. عدم روشن بودن وضعیت بیمه دانشجویان مهاجر ـ 2ـــ 6ـــ

یکدانشــجویافغانســتانیدراینبارهمیگوید:»آن هایی که بورس هســتند بیمه می شــوند و آن هایی 
که بورس نیستند باید هزینه بپردازند. برای یک سال باید 800 هزار تومان پول بدهند تا از خدمات بیمه 
استفاده کنند. مریض شدن یک دانشجو در وضعیت بدون بیمه باعث می شود کلی هزینه به شخص 
وارد شــود و درواقع ذخایر مالی که برای شــهریه اش جمع می کند از بین می رود. کســی که پاســپورت دارد 
نمی تواند بیمه ســالمت شــود. البتــه اداره اتباع افراد ســالمند و ناتوان را به صــورت رایگان بیمه می کند. 
یــم از لحــاظ اقتصــادی و محتاج نان شــبمان هســتیم آیا انصاف هســت  مــا کــه اآلن انقــدر ســختی دار
ســالی 800 هــزار تومــان برای بیمه یــک نفر پرداخت کنیــم. در دانشــگاه های بزرگ مثل دانشــگاه تهران و 
دانشــگاه شهید بهشتی دانشــگاه 800 هزار تومان رو ساالنه می گیرد و این دانشجویان را بیمه می کند. اما 
کار را نیز نمی کنند چون به علت  دانشــجوهای دانشــگاه های کوچک مثل آزاد، پیام نور و خوارزمی این 

تعداد کم دانشجویان خارجی دغدغه انجام این کار را ندارند.«

ـ ۱8. عدم تسلط کارمندان بخش بین الملل ـ 2ـــ  6ـــ
 یا دفاتر سرپرستی دانشجویان بین المللی به زبان انگلیسی

کســتانیدراینبــارهبیــانمــیدارد:»یکی از مشــکل ها این اســت هیچ کــس در اداره امور  دانشــجویپا
بین الملل زبان انگلیســی بلد نیســت. آدم چاپلوس دوروبر خودشــان را اســتخدام کردند. کارشــناس ها 
ک می کنند و فقط فارســی ها را جواب می دهند.«یایک ایمیل های انگلیســی را به جای جواب دادن پا
دانشــجویلبنانــیاظهارمیدارد:»وقتی شــما یــک برنامه تحصیلی داری باید زیرســاختش هم آماده 
باشــد. حداقــل یــک نفر باشــد که بتواند انگلیســی صحبت کند. تنها کســی کــه من پیدا کــردم در این 
بروکراســی دانشــگاه تهران که می توانند انگلیســی صحبت کنند خانم سیالخوری است. دفعه اول که 
پیــش ایشــان رفتــم با کمک پســرعمویم ارتباط برقرار کردم چون نمی دانســتم ایشــان انگلیســی بلدند. 
به ســختی فرم هــا را پــر کــردم چــون فــرم انگلیســی درســت حســابی نداشــتند علی رغــم اینکه داشــتند 
دانشجوی انگلیسی زبان می گرفتند و آن هم در سال دوم. بعد رفتم دانشکده پرسیدم کجا باید برم من را 

راهنمایی کنند اما متصدی اصاًل انگلیسی بلد نبود و حرفم رو نمی فهمید.«
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ـ ۱۹. ضعیف بودن امکانات رفاهی در اختیار دانشجویان بین المللی ـ  2ـــ  6ـــ
 در مقایسه با کشورهای رقیب

دانشجویلبنانیدرموردتجربهخودازخوابگاهچنینمیگوید:» وضعیت خوابگاه برای دانشجویان 
خارجــی مجــرد خیلی خیلی کثیف اســت حالشــان به هم می خورد. به همین خاطر خســته می شــوند 

ازلحاظ معنوی و برمی گردند به خانه هایشان.«
دونفرازمعاونیندانشجوییسابقوزارتعلومدراینموردبیانمیدارند:»دانشجوی خارجی شرایط 
دانشگاه های ما را با دانشگاه های منطقه مقایسه می کند که اساتیدشان از اروپا و آمریکا آمده اند و دارای 
فضای مناســب زیســتی و تحصیلی هستند. هر دانشــگاهی باید خوابگاه دانشــجویان خارجی داشته 
باشــد منتهی خوابگاه دانشــجویان خارجی عین دانشــجویان داخلی اســت مثاًل خوابگاه دانشــجویان 

 باید توالت فرنگی داشته باشد و چیزهای دیگر که مطابق با فرهنگ خودشان است.«
ً
خارجی حتما

ـ 20. عدم وجود برنامه های فرهنگی برای دانشجویان بین المللی در دانشگاه های علوم پزشکی ـ  2ـــ 6ـــ

یکیازروســایدانشــکدههایدانشــگاهعلومپزشــکیشــهیدبهشــتیاظهارمــیدارد:»وزارت علوم 
خیلی خوب است. دانشجوها متشکل هستند. مراسم های خاص خودشان را دارند. ما اینجا آمدیم روز 
عراق را برگزار کنیم دانشجوهای ایران تحریک شدند و درگیری ایجاد کردند. درواقع معاونت دانشجویی 
و فرهنگی وزارت بهداشت وارد این مسئله که جزو وظایفش است نشده. وزارت علوم در این زمینه بسیار 
ک دفاعی خود خارج  کید کردیم دانشجویان خارجی باید از ال جلوتر است. ما در وزارت بهداشت بارها تأ
کنون وزارتخانه در این راستا کاری  شوند و این خارج شدن از طریق همین برنامه ها صورت می گیرد اما تا

انجام نداده است. هیچ پلن و برنامه ی فرهنگی برای این دانشجویان وجود ندارد.«

غ التحصیلی  ـ ۳. مرحله فار 6ـــ

کهســرمایهگذاری ـزمانی کنونبهاینمرحلهمهموتأثیرگذارازفرایندجذبدانشــجوـــ متأســفانهتا
کشــوررویدانشــجویانبینالمللــیواردفــازنهایــیمیشــودوفرصتیبــرایبرداشــتمیوههایآن

فرارسیدهــــتوجهینشدهاست.

کامل  کانون های دانش آموختگان دانشجویان بین المللی و قطع ارتباط  ـ ۱. عدم تشکیل  ـ ۳ـــ 6ـــ
غ التحصیلی دانشگاه های ایران با دانش آموختگانشان پس از فار

کزآموزشعالــی)۱38۵/0۲/۱۲(، طبقآییننامهپذیرشدانشــجویانغیرایرانیدردانشــگاههاومرا
کانوندانشآموختگانغیرایرانیتشــکیلو بهمنظورارتباطمســتمربــادانشآموختگانغیرایرانی،
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کانونیادشدهباوزارت کانونیادشدهمیگردند،مدیریتوراهبری دانشآموختگانعالقهمندعضو
کنونفعال کانونهاتا کهاین ذیربطمیباشد.مصاحبههابامسئولینودانشجوهانشانمیدهد
غالتحصیلیبادانشــگاهمحلتحصیلشــانو نگردیدهاندوارتباطدانشــجویانبینالمللیپسازفار
کشــورازمزیــتتربیتایندانشــجویاندربلندمدت کاملقطعمیگرددوعماًل کشــورایــرانبهطــور
گســترشروابطاقتصادیوعلمی محروممیگردد.اینافرادازظرفیتبســیارباالییبرایتحکیمو
کنونمورداستفادهقرارنگرفتهاست.براینمونه کهمتأســفانهتا بینکشورشــانوایرانبرخوردارند

ایناظهاراتدانشجویانافغانستانیشایانتوجهاست:
»یکی از دغدغه های ذهنی من همین است که چرا دانشجوهایی که در ایران تحصیل می کنند بعد 
از تحصیل رها می شوند. به طور مثال دانشگاه آمریکایی بیشکک هر دو سال یک بار فارغ التحصیالنش 
را در شهر بیشکک برای چند روز جمع می کند و از آن ها می خواهد در مورد کاری که در افغانستان انجام 
می دهند یا یک مســئله که در افغانســتان مطرح است فایلی آماده و برای سایرین ارائه کنند و این باعث 
گاه شوند. جمهوری اسالمی دراین باره فوق العاده  می شــود که بدین ترتیب از روند تحوالت افغانســتان آ

ضعیف است. اصاًل چنین کانونی وجود ندارد و هیچ ارتباطی وجود ندارد.«
»ممکــن اســت مــن اآلن بــه بخش آموزش دانشــگاه شــیراز کــه در دوره کارشناســی در آنجا تحصیل 
می کردم مراجعه کنم تا شماره دانشجوییم را نگویم اصاًل مرا نشناسند. دوستان دیگرم که در کشورهای 
دیگــر مثــل آمریــکا، هنــد، انگلیــس، ژاپــن و ترکیــه درس خواندنــد کانون هایــی دارند که با کشــور محل 
تحصیلشــان در ارتبــاط هســتند و آن هــا پیگیرنــد که کجا در افغانســتان مشــغول به کار شــدند یا با چه 
مشکالتی مواجه شدند و برنامه ریزی می کنند که چگونه فارغ التحصیالنشان را در افغانستان حمایت 
 کنند. اما ایران علی رغم تعداد بسیار زیاد دانشجوی فارغ التحصیل شده و بورس شده این چنین ارتباطی را 
نــدارد. به طــور مثال آمریکا بــا جمع آوری اطالعــات از وضعیت کاری دانش آموختگانش در افغانســتان 
کــره می کند یا هرســال تعداد بورس هــای خود را  بــا دولــت افغانســتان بــرای به کارگیری شــان در دولت مذا

متناسب با به کارگیری فارغ التحصیالن سابق تنظیم می کند.« 

ـ 2. اجبار دانشجویان خارجی به ترک ایران و عدم اجازه اشتغال ـ  ۳ـــ 6ـــ

یکیازانگارههاینادرستسیاستگذاردراینزمینه،حمایتازاشتغالزاییبرایدانشجویایرانی
پــسازتحصیــلبــودهوبرهمینمبنا،اجــازهاقامتواشــتغالدرایرانبرایدانشــجویبینالمللی
کهفرصتشغلی پسازفراغتازتحصیل،میســرنیســت.پیشفرضذهنیسیاســتگذارایناست
کهممکناســتتوســطیکخارجیاشــغالشود. مشــخصومحدودیدربازاراشــتغالوجوددارد
کهبســیاریازحوزههایاشــتغالزاییتوسطهمیندانشجویانبینالمللی نکتهمغفولایناســت
کارایرانیدرآنمزیتــیندارد.بهعبارتدیگــر،ایندو کــهبههیچوجهنیــروی میتواننــدفعالشــوند
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کارنیستندبلکهمکملاند.براینمونه،اظهارتیکدانشجویهندی قشر،رقیبیکدیگردربازار
دردانشگاهتهران،قابلتأملاست:

یــم، نزدیک بــه کل جمعیت شــما در  »مــن شــیعه هســتم. در هنــد، بیــش از 60 میلیــون، شــیعه دار
ایــران! اما کتاب های مناســب برای فرزندان این شــیعیان در هند وجود نــدارد. یعنی کتاب هایی به زبان 
سانسکریت که داستان های مذهبی و دینی برای خردساالن و کودکان را روایت کند. من در اینجا شروع 
کــردم بــه ترجمه 12 کتاب که زندگی امامان معصوم را به صورت قصه بیان می کند. این ها را برای انتشــار 
به نزد یکی از دوستانم در هند فرستادم. مطمئن هستم که استقبال می شود. دوست دارم این کار را ادامه 

دهم و در سایر حوزه ها، محتوا تولید کنم.«
کهدردانشــگاهتهران،اســتادمدعوبوده،درمصاحبهخودمیگوید:»با  یکیازاســاتیداروپایی
یــاد و جوان های بااســتعدادی دارد، می توان با کار مشــترک و  توجــه بــه اینکه کشــور ایران پتانســیل های ز
تیمی مشــکالت را مرتفع کرد. تیمی که مهاجران هم عضو آن باشــند. در کشورهای دیگر و اقتصادهای 
بزرگ دنیا هم یکی از مؤلفه های موفقیت این بوده است که افرادی از کشورهای دیگر و با تجربیات دیگر 
و ارتباطات و شبکه های دیگر، آورده های خودشان را به اشتراک می گذارند و در کنار مردم بومی، اقتصاد 

را پیش می رانند. اما من درک می کنم که همه مثل من فکر نمی کنند.« 
یکدانشجویافغانستانیدراینزمینهمیگوید:»دولت ایران این همه خرج می کند تا یک نفر در 
ایران بزرگ شود و دانشجو شود، بعد می گوید حاال باید بروی بیرون! بجای اینکه آن ها را نگه دارد می گوید 
بایــد برویــد. یکــی از فامیل های ما دکتری شــیمی تجزیه از دانشــگاه اصفهان گرفت. جزو دانشــجوهای 
درجــه یــک دکتری بود. خیلی دوســت داشــت در ایــران بماند. اما ایــران اقامت او را تمدید نکــرد. او هم 
ناراحت شــد و رفت افغانســتان و در آنجا با یک شــرکت کانادایی کار می کند. برعکِس همه جای دنیا 
کــه افراد به هزینه کشــور خود درس می خوانند و بعد کشــور دیگری با ایجاد جذابیــت برای مهاجرت، از 
ثمره آن بهره مند می شود، اینجا افراد با هزینه ایران درس می خوانند و بعد خود دولت ایران آن ها را به اجبار 

می فرستد بیرون تا دیگران از ثمره این هزینه ها بهره بگیرند!«
کارخارجیراهیــچگاهیکایرانیبــهدلیلعدم بــاایــناوصــاف،بهنظرمیرســدفعالیتنیــروی
که کشــورمبدأونداشتنشبکهارتباطینمیتواندانجامدهد.سیاستبهینهایناست شــناختاز
اینافرادبهسمتشغلهاییهدایتشوندکهرقیبنیرویکارایرانینیستندوبهاینافراد،فرصتی

کشورراتوسعهمیدهد،دادهشود. کهظرفیتاقتصادی براییافتنشغلهایی




کشــورهایدیگر،دستاوردهای کشورهاوحضوردانشــجویانبینالمللیدر جذبدانشــجوازســایر
کهمهمترینآنهاعبارتانداز:توســعه عمدهایازابعادمختلففرهنگی،سیاســیواقتصادیدارد
کشــورها، دامنــهنفــوذفرهنگــیوعلمــیدربلندمدت،ترویجزبانبومیازطریقدانشــجویانســایر
کشــور کشــورهایدیگر،معرفیتوانمندیهای پــرورشنســلآینــدهسیاســتگذارانوتصمیمگیران
کمــکبــهصادراتعلــموفناوری،جذباقشــارنخبهســایرمللو میزبــاندرحوزههــایمختلــفو
بهرهبرداریازظرفیتآنها،جذبدرآمدهایارزیازطریقشهریهدانشجویانوهزینهزندگیآنان.
گســترش سیاســتهایبینالمللیســازیآمــوزشعالــیبهمنظــورارتقــاءســطحدانشــگاههاو
کشــورهادرحوزهعلموفنآوریدرچندســالگذشــتهسرلوحهفعالیتهایوزارت تعامالتباســایر
علومجمهوریاســالمیایرانقرارگرفتهاســت.ازاینرودرافقبرنامهششــمتوســعه،جذب7۵,000
کل دانشــجویبینالمللــیدردانشــگاههایایرانورســیدنتعدادایندانشــجویانبــه۱/8درصد
دانشــجویانشــاغلبهتحصیلدرکشور،هدفگذاریشدهاست.بههمیندلیل،بررسیمشکالت
وضــعموجــوددرجــذبوتحصیلدانشــجویانبینالمللیجهتبازطراحیسیاســتهاورویههای
کشــورهایواقعدر که قانونی،حائزاهمیتاســت.نکتهقابلتوجهدراینبخش،مناطقیهســتند
آنانطبقآمارهاییونســکوازســال۲0۱۲تا۲0۱7بیشــترینرشــدرادرارسالدانشجویانبهخارجاز
کهبهترتیبعبارتاندازمنطقهآسیایمرکزی،آسیایغربیوجنوبیونهایتًا کشورخودداشتهاند
کشورهایعربی.تمامیاینمناطقدرپیرامونایرانواقعشدهاند.درواقعمیتوانگفتکشورمادر

مرکزثقلمناطقیبابیشترینرشدتقاضابرایتحصیالتبینالمللیقرارگرفتهاست.

7: جمع بندی
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کشــورهایمختلــفدرایــنمناطــقنشــانمیدهــدایــرانبهجــز تحلیــلمقاصــددانشــجویان
کشــورهایافغانســتانوعراقدرهیچکدامازســایرکشورهادرلیست۵میزباناصلیدانشجویانآن
کشــورهایمالزی،ترکیه،عربســتانســعودی،اماراتمتحدهعربیو کشــورقرارندارد.دراینزمینه
کردهوســهمقابلتوجهیازبازاراین اردنتوانســتهانددرجذبدانشــجویانبینالمللیموفقعمل

مناطقرابهخوداختصاصدهند.
گونوبازیگرانمتنوعی گونا موضوعجذب،آموزشوادغامدانشــجویانبینالمللیدارایابعاد
کهدربخشمشــکالتوچالشهانشــان ازســازمانهایدولتــیومردمنهــادمیباشــد.همانگونــه
کشوراحساسمیشود.درقسمتجذب دادهشد،دربرخیمواردنیازبهاصالحقوانینموجوددر
کانالهایارتباطی کشورهایمنطقه،تمرکزبربازاریابیوتبلیغاتمؤثرواستفادهازهمه دانشجواز
که کرد کشــوربــرایجذبدانشــجویانبینالمللــینقشمهمیراایفــامینماید.هرچندبایــدتوجه
گرددتاباانگیزه مطابــقآییننامــهمصوبوزارتعلوم،بخشخصوصینیزبایــددراینزمینهفعال

متفاوتازبخشدولتیبهگسترشبازارهایجذبدانشجویانبینالمللیبپردازد.
کهتوســطوزارتعلوم،تحقیقات دردورهحضوردانشــجویانبینالمللیعالوهبرفعالیتهایی
وفناوریوبهداشــتوآموزشپزشــکیبرایارتقایخدمترســانیبهایندانشــجویاندرســطوح
مختلــفاداریصورتمیگیردبایدازظرفیتهایســازمانهایمردمنهادبرایطراحیبرنامههای
گرددوراهبردتعاملوادغام تسهیلکنندهارتباطاجتماعیایندانشجویانباجامعهایراناستفاده

فرهنگیسرلوحهفعالیتهاقرارگیرد.
کشورایران که غالتحصیلینیزبایددرجهتبهرهبرداریعلمیواقتصادیازافرادی دردورهفار
گیردوهرچهسریعترباراهاندازی کردهاستبرنامهریزیصورت بررویتحصیلآنانسرمایهگذاری
گروههای گونزمینهبرایفعالیتمشــترکبیناینافــرادو گونا کشــورهای کانــوندانشآموختگان
کانالجدیدیبرایصادرات گرددتابدینصورت کشورخودشانوچهدرایرانفراهم ایرانیچهدر
کشــورهابازگرددوازســویدیگرهمینافراددرگاهیبرایجذببیشــتر کاالوخدماتایرانیبهاین

گردند. کشورخود دانشجواز
کهنزدیکبهدوســومدانشــجویانبینالمللــیایران، کــرد عــالوهبــرتمــاممواردفوقبایداشــاره
کهبعضًادرایرانبهدنیاآمدهاندوتحصیالتپایهخودرانیز دانشجویانمهاجرافغانستانیهستند
درایرانگذراندهاند.براساسپژوهشهایانجامشده،اینقشرتمایلبهادامهزندگیدرایراندارند
کهاینافرادبینخودودانشجویانایرانیتبعیضیاحساسنکنند.در وبایدبهگونهایبرخوردشود
کهمحدودیتهایقانونیدرمســائلاقامتوتابعیتوجوددارد،بابرخوردشــفافنسبت مواردی
بهآنمسئلهازشکلگیریهرگونهشائبهتبعیضورفتارغیرانسانیدرذهناینافرادجلوگیرینمود.
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دراینراســتاســاماندهیوضعیتشهریهوبیمهایندانشــجویانازاولویتخاصیبرخورداراست،
گالیهعمدهاینافراددرایندومسئلهبیانشدهاست. بهطوریکه

کوسیســتمجذب کــهبایســتیبــرایتغییــرا درانتهــابــهصــورتشــماتیکمهمتریــناقداماتــی
گیرددستهبندیمیگردد. دانشجویانبینالمللدرکشورصورت
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یکی از مهم تریــن دریچه های بین المللی شــدن 

آموزش عالی، جذب دانشــجویان ســایر کشورها در 

سایر  از  دانشــجو  جذب  اســت.  گوناگون  قالب های 

کشــورها، دســتاوردهای عمده ای از ابعــاد مختلف 

فرهنگی، سیاســی و اقتصــادی دارد که مهم ترین 

آن ها عبارت اند از: توســعه دامنــه نفوذ فرهنگی و 

علمی در بلندمــدت، ترویج زبان بومــی از طریق 

آینده  نسل  پرورش  کشــورها،  ســایر  دانشجویان 

دیگر،  کشــورهای  تصمیم گیران  و  سیاســت گذاران 

حوزه های  در  میزبان  کشــور  توانمندی های  معرفی 

مختلف و کمک بــه صادرات علم و فنــاوری، جذب 

اقشار نخبه سایر ملل و بهره برداری از ظرفیت آن ها، 

جذب درآمدهای ارزی از طریق شهریه دانشجویان و 

هزینه زندگی آنان.

در پژوهش پیش رو در تالشــیم تا بر اساس آخرین 

آمار و اطالعات منتشرشــده توسط نهادهای معتبر 

داخلــی و خارجی به شــناختی از وضعیــت بازار 

دانشجویان بین المللی در جهان، مناطق پیرامون 

ایران و داخل کشور دست یابیم.
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