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دانشگاه f a r h i k h t e g a n o n l i n e

امیرحسین چیت ساززاده، مدیربرنامه آفاق درباره چرایی مشکالت موجود 

در عرصه جذب دانشجویان بین المللی توسط دانشگاه های مطرح کشور 

در یادداشتی که در اختیار »فرهیختگان« گذاشته است، می نویسد: »شاید 

اولین تصوری که به ذهن هر فردی با شنیدن کلمه »حکمرانی« خطور 

می کند، زنجیره ای از دستگاه های دولتی است که برای تحقق فرامین 

حکومتی پشت سر هم ردیف شده اند تا تصمیمی اجرایی شود. این تصور 

ابتدایی نطفه شکل گیری آن چیزی است که امروزه به عنوان بروکراسی 

می شناسیم و از ابتدای ظهور و بروز آن در جوامع بشری تا مدت های 

مدیدی باعث ایجاد نظم و نسق در امور جاری و روزمره شهروندان شده 

است. بعدها به تدریج بر این سازه انضمامی از حکمرانی مفاهیمی انتزاعی 

نیز بار شد و هم اکنون می توانیم بگوییم که عمدتا آنچه شهروندان از یک 

ساختار حکمرانی انتظار دارند، سیاستگذاری، تنظیم گری، تسهیل گری 

و تامین کاال و خدمات است.  اما در این بین آنچه در دهه های اخیر 

موردتوجه قرار گرفته، نقش مردم در تحقق کارویژه های حکمرانی است. 

درواقع هرچه نقش شهروندان یا ذی نفعان در تدوین سیاست ها پررنگ تر 

باشد، سیاست از مشروعیت باالتری برخوردار بوده و به تبع آن با مشارکت 

بیشتر بازیگران متنوع سایر انتظارات از حکمرانی با سرعت و کارآمدی 

باالتری به منصه ظهور می رسد. حکمرانی آموزش عالی بین المللی نیز از 

موارد فوق مستثنی نبوده و در کشورهای پیشرو که این حوزه را به عنوان 

یکی از منابع درآمد ملی خود می بینند، بازیگران گوناگونی مانند نهادهای 

سیاستگذار حاکمیتی، نهادهای تنظیم گر عمومی، دانشگاه ها به عنوان 

ارائه دهندگان خدمات آموزشی، موسسات جذب دانشجو تحت قوانینی 

روشن و شفاف به نقش آفرینی می پردازند.  بررسی سیر تطور قوانین، 

مقررات و آیین نامه های مربوط به جذب دانشجویان بین المللی در ایران 

از سال های ابتدایی دهه 60 تاکنون نشان می دهد با توجه به اهدافی که 

از جذب دانشجوی بین المللی در صدر این اسناد ذکر شده و همچنین 

ساختار دولتی اقتصاد ایران و به تبع آن دولتی بودن عمده دانشگاه های 

مهم کشور، تمامی کارویژه های حکمرانی آموزش عالی بین المللی توسط 

نهادهای حاکمیتی و دولتی انجام می شده است و تا ابتدای دهه 90 

عمده دانشجویان ورودی به ایران نیز از بورس های مختلف اعطایی توسط 

جمهوری اسالمی ایران برخوردار بودند.  از ابتدای دهه 90 به تدریج تحوالت 

جمعیتی ایران تاثیر خود را بر تعداد متقاضیان تحصیالت عالی نشان دادند. 

با خروج پیک جمعیتی متولدان دهه 60 از مرحله تحصیالت دانشگاهی 

به تدریج بالاستفاده شدن زیرساخت های ایجادشده در دانشگاه ها خود را به 

رخ کشید. در این شرایط دانشگاه ها به تدریج جذب دانشجویان بین المللی 

را زمینه ای برای بهره برداری از زیرساخت های فیزیکی و سرمایه انسانی خود 

به منظور درآمدزایی به حساب آوردند. نقطه اوج این تحول در نگاه را می توان 

در تصویب آیین نامه پذیرش دانشجوی غیرایرانی– غیربورسیه )دانشجویان 

غیرایرانی شهریه پرداز( در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و شیوه نامه 

متعاقب آن در سال 1394 مشاهده کرد.  ولی باید توجه کرد که وابسته 

بودن چنددهه ای دانشگاه ها از نظر بودجه به دولت، نامربوط بودن ارتقای 

شغلی استادان و کارمندان به کیفی و اقتصادی بودن خدمات ارائه شده 

توسط دانشگاه ها و ارتباط کم دانشگاه های ایران با دانشگاه های مطرح 

در سطح منطقه و جهان، فرآیند بین المللی سازی دانشگاه ها و یکی از 

مهم ترین شاخص های آن یعنی جذب دانشجویان بین المللی را با چالش 

مواجه کرد. درواقع دانشگاه ها علی رغم وجود ظرفیت خالی از نظر ساختار 

ذهنی و مهارت های عملی آمادگی بین المللی شدن را نداشتند. 

دانشگاههابامفهومبازاریابیجذبدانشجویبینالمللی

آشنانیستند

با تمرکز بر بحث جذب دانشجویان بین المللی متوجه می شویم که 

دانشگاه های ایرانی چندان با مفهوم بازاریابی برای جذب دانشجو و الزامات 

آن در کشورهای هدف آشنا نیستند. آنان درواقع چندان به این موضوع 

توجه ندارند که دانشجویان کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه 

برای حضور در دانشگاه  به صورت شهریه پرداز با گزینه های متنوعی در 

کشورهای دیگر مواجه هستند که میزان تعیین شهریه، کیفیت خدمات 

آموزشی و رفاهی ارائه شده به آنان، سهولت انجام امور اداری و آسایش و 

آرامش در زندگی دانشجویی در تصمیم نهایی آنان برای انتخاب محل 

تحصیل تعیین کننده است. درنهایت دانشگاه های ایرانی توجه چندانی 

به اعتبار مدرک تحصیلی خود در سیستم آموزش عالی کشورهای هدف 

ندارند و درواقع به دوران پس از فراغت از تحصیل این دانشجویان در 

کشورهایشان فکر نمی کنند. 

جمیع این موارد نشان دهنده این است که دانشگاه ها به  تنهایی  انگیزه و 

توان به دوش کشیدن بار بین المللی شدن را ندارند و باید در کنار آنان بخش 

خصوصی که  انگیزه اقتصادی برای بازاریابی جذب دانشجو دارد به صورت 

نظام مند وارد این حوزه شود و با استفاده از تجربیات جهانی در این حوزه 

با افزایش مشارکت عمومی در این حوزه و درگیر کردن منفعت عمومی و 

خصوصی در پذیرش دانشجویان بین المللی و ارائه خدمات مناسب به 

آنان سرعت تحول نظام آموزش عالی ایران از سطح ملی به بین المللی را 

افزایش داد و ساختار نگرشی دانشگاه ها در این زمینه را به تدریج اصالح 

کرده و مهارت های عملی آنان را بهبود بخشید. در این بین، انجام تکلیف 

محول به سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در بند »2« ماده )11( 

آیین نامه پذیرش دانشجوی غیرایرانی– غیربورسیه پس از 6 سال مبنی بر 

ساماندهی شرکت های خصوصی جذب دانشجویان غیرایرانی که تاکنون 

قدمی برای تحقق آن برداشته نشده است می تواند برای متولیان امر در 

این حوزه راهگشا باشد.«

ناهیـد صادقـی، پژوهشـگر ایـن برنامه نیز در یادداشـت 

خود که در اختیار ما گذاشـته، درباره اهداف راه اندازی 

موسسـات جـذب دانشـجوی بین المللـی صحبت کرده 

اسـت. او می نویسـد: »ایـن نوشـته اقتباسـی از کتـاب 

موسسـات جـذب دانشـجویان بین المللـی در ایـران 

نگاشته شـده توسـط حمـزه حاجی عباسـی اسـت. 

ایـن کتـاب بـه بررسـی اولویت هـای سیاسـتگذاری و 

تنظیم گـری در ایـن حـوزه می  پـردازد و در هشـت فصل 

تدویـن شـده اسـت. در فصـل دوم از ایـن کتـاب، مولف 

بـه بررسـی کارگـزاران جـذب دانشـجو از نظـر خدمـات 

ارائه شـده توسـط آنان، انواع قراردادهای مربوطه و مدل 

درآمـدی ناشـی از آن پرداختـه اسـت. 

کارگـزاران جـذب دانشـجو بـه افـراد، شـرکت ها یـا 

موسسـاتی گفته می شـود که خدماتی از قبیل مشـاوره 

تحصیلـی و پذیـرش دانشـگاهی و شـیوه های  جـذب را 

بـه دانشـگاه ها و دانشـجویان و خانواده هـای آنـان ارائـه 

می دهـد. بـرای درک بهتـر اهمیـت موسسـات جذب در 

بـازار جـذب دانشـجویان بین المللـی بایـد گفـت حدود 

50 هـزار دانشـجوی بین المللـی در انگلسـتان از طریق 

کارگـزاران جـذب دانشـجو به دانشـگاه های انگلسـتان 

50درصـد  معرفـی شـدند. در اسـترالیا نیـز تقریبـا 

دانشجویان بین المللی از همین طریق جذب  شده اند. 

),2013chang(

کارگـزاران جـذب می تواننـد تنهـا به صـورت یک نفـره 

یـا به صـورت شـرکت های کوچـک تـا 50 کارمنـد یـا 

شـرکت های بزرگ تـر بـا بیـش از 50 کارمنـد در سـطوح 

داخلی یا بین المللی فعال باشند و همچنین می توانند 

کارگزارانـی بـه شـکل پلتفرم هـای آنالیـن باشـند کـه به 

کارگـزاران فـردی شـرکت های کوچـک و شـرکت های 

بزرگ تر ارائه خدمات دهند. خدماتی که این موسسات 

ارائـه می کننـد بـه سـه دسـته خدمـت بـه دانشـگاه ها، 

دانشـجویان و دولـت تقسـیم بندی می شـوند. رابطـه 

ایـن کارگـزاران بـا دانشـگاه ها و دانشـجویان به صـورت 

نمایندگـی اسـت و نوع رابطه براسـاس اصـل امانتداری 

و توافـق بیـن دوطـرف تعریـف می شـود، درواقـع ایـن 

قراردادهـا بـه سـه هـدف اصلـی برقـرار می شـوند. 

  ارائه راهنمایی روشن برای هریک از طرف های درگیر 

در مورد انتظارات، نقش ها، مسئولیت ها و تعهدات 

  تعیین معیارهایی برای روشن ساختن فرآیند بررسی 

به منظور سـنجش موفقیت در انجام تعهدات 

  تعیین تکلیـف شـرایطی کـه در رابطـه بـا توافـق 

نمایندگـی پیـش می آیـد، به طـور مثـال نیـاز بـه فسـخ 

),2013chang(  قـرارداد

طبیعـی اسـت قـرارداد موسسـات جـذب دانشـجو نیـز 

بـا توجـه بـه اهـداف مشخص شـده بـه چند دسـته قابل 

تقسـیم بندی اسـت کـه در ادامـه بـه آنهـا اشـاره شـده 

 : ست ا

  توافق هـای غیررسـمی کـه درواقـع قـرارداد به صـورت 

شـفاهی منعقد می شـود.

   توافق هـای مـوردی بـه ایـن صـورت کـه موسسـه بـه 

دانشـگاه هایی کـه بـا آنهـا قـرارداد دارنـد یـک دانشـجو 

از  دانشـگاه ها  برخـی  درواقـع  می کنـد.  معرفـی 

قراردادهـای موقـت اسـتفاده می کنند تا پتانسـیل بازار 

را بسـنجند و وضعیت موسسـات را برای ادامه همکاری 

ارزیابـی کننـد. 

  قراردادهـای انحصـاری بـه ایـن معنـی که موسسـات 

به صـورت محـدود بـا یـک مرکز آموزشـی قـرارداد تنظیم 

می کننـد و بـه ارائـه خدمـات بـرای آنهـا می پردازنـد.

  قـرارداد غیرانحصـاری نیـز به حالتـی گفتـه می شـود 

کـه موسسـات هیچ محدودیتـی در همـکاری بـا مراکـز 

آموزشـی ندارنـد. 

هریـک از ایـن مدل هـای قـراردادی فـوق بـا توجـه بـه 

چهارچـوب بازاریابـی دانشـگاه ها مشـخص و انتخـاب 

می شـوند و به صورت کلی، برای جلوگیری از مشـکالت 

و تخلفـات احتمالـی بهتر اسـت توافق به صورت مکتوب 

و رسـمی بین دوطرف انجام شـود. در کشـور ما به دلیل 

اینکـه موسسـات جـذب تاکنـون به رسـمیت شـناخته 

نشـده اند. تعداد محدودی موسسه به صورت غیررسمی 

در ایـن حـوزه فعالیـت می کننـد و درواقـع توافـق بیـن 

دوطـرف به صـورت غیر رسـمی صـورت می گیـرد و ایـن 

مسـاله به دلیـل عـدم وجـود قرارداد شـفاف، باعـث بروز 

مسـائل و مشـکالت زیـادی می شـود کـه درصـورت بـروز 

نمی تـوان آن را به صـورت قانونـی رسـیدگی و رفـع کـرد. 

امـا مدل هـای درآمـدی موسسـات جـذب بـا توجـه بـه 

سیاسـت های جـذب دانشـجو در کشـورهای مختلـف و 

راهبردهـای بازاریابـی دانشـگاه می توانـد به سـه حالت 

باشـد. دریافـت وجـه از دانشـگاه بـر پایـه کمیسـیون، 

دریافت وجه از دانشـجو و دانشـگاه یعنی از هر دوطرف 

یـا فقـط به صـورت دریافـت وجـه از دانشـجو باشـد. 

شیوه کمیسیون بیس به این صورت است که موسسات 

بـا توجـه بـه قـراردادی کـه بـا دانشـگاه ها دارنـد بـه ازای 

جذب هر دانشـجو، میزانی از شـهریه ثبت نامی دانشجو 

را از دانشـگاه دریافـت می کننـد. درواقـع ایـن مـدل 

مرسـوم ترین شـیوه درآمـد موسسـات جـذب در جهـان 

است.

 

موسساتجذبدانشجویکیازبازیگراناصلی

اینصنعتدرآمدزامحسوبمیشوند

شـیوه درآمـدی موسسـات جـذب غیر رسـمی کـه در 

ایـران فعالیـت می کننـد نیـز بـر همیـن اسـاس اسـت. 

دانشـگاه بـه ازای هـر دانشـجویی کـه توسـط موسسـه 

معرفـی می شـود 10 درصـد از کل شـهریه را بـه آنهـا 

اختصـاص می دهنـد. معمـوال پرداختـی پـس از شـروع 

تحصیـل دانشـجو و بعـد از یک سـال )دو ترم تحصیلی( 

صـورت می گیـرد. برخـی موسسـات جـذب در ایـران که 

بـا دانشـگاه های وابسـته بـه وزارت علـوم )رشـته های 

غیرپزشـکی( همـکاری می کننـد، به دلیـل سـود کـم و 

دریافتـی پاییـن، عالوه بـر 10 درصـد شـهریه که توسـط 

دانشـگاه پرداخـت می شـود، هزینـه  دیگـری به عنـوان 

هزینـه ثبت نـام تعریـف می کننـد کـه ایـن هزینـه را از 

دانشـجو دریافـت می کننـد. 

از آنجا  که جذب دانشـجویان بین المللی در سـال های 

بـه صنعتـی درآمـدزا در جهـان تبدیل شـده  اخیـر 

ایـن  بازیگـران اصلـی  از  اسـت، موسسـات جـذب 

صنعت محسـوب می شـوند. کشـورهای پیشـرو در این 

صنعـت، بـه قانونگذاری برای سـاماندهی فعالیت های 

موسسـات جذب به عنوان یکی از راهبردهای اساسـی 

بازاریابـی در ایـن حوزه پرداخته اند. برای گسـترش این 

صنعـت و رونـق آن در کشـور مـا نیـز می توان با بررسـی 

و شناسـایی ظرفیت هـای ایـن موسسـات و بـا توجـه بـه 

شـرایط آمـوزش عالـی کشـور شـرایط و بسـترهای الزم 

جهـت فعالیـت قانونـی آنهـا فراهـم شـود تـا بتواننـد به 

بازدهـی بیشـتر ایـن صنعـت نوظهـور در کشـور کمـک 

. کنند

حمزه حاجی عباسی یکی دیگر از پژوهشگران برنامه آفاق است که درباره الزامات 

فعالیت موسسات جذب دانشجو نکاتی را یادآور شده است. او در یادداشتی 

نوشت که اگر روزی تحصیل در یک کشور خارجی، محدود به دانشگاه های آمریکا، 

اروپا و استرالیا بود و تنها افراد محدودی می توانستند در یک کشور دیگر درس 

بخوانند، در 20 سال اخیر شرایط تغییر کرده است. براساس آمارهای یونسکو 

تعداد دانشجویان بین المللی به حدود 6 میلیون نفر در سال رسیده و کشورهای 

متعددی ازجمله مالزی، امارات، عربستان و ترکیه نیز که با ایران مشابهت های 

فرهنگی دارند به جذب دانشجوی بین المللی روی آورده اند. در این میان استفاده 

از موسسات اعزام و جذب دانشجو یکی از راه ها ی موثر ارتباط متقاضیان تحصیل 

با دانشگاه هاست. این موسسات می توانند وجهه خوبی از دانشگاه ها در دنیا ارائه 

دهند و متقاضیان را درمورد شرایط تحصیل، کار و زندگی در کشور میزبان آگاه 

سازند. درکنار این فواید، با توجه به ماهیت »نمایندگی« این موسسات، احتمال 

انحراف، تخلف و فساد در فعالیت آنها زیاد است، در این مقاله با معرفی بعضی 

از تخلفات انجام شده توسط موسسات، اهمیت تشکیل انجمن صنفی و تدوین 

نظامنامه »اخالق حرفه ای« برای تنظیم فعالیت و رفتار صحیح آنها را بیان می کنیم. 

دالیلمراجعهبهموسساتتوسطدانشگاههاودانشجویان

موسسات اعزام دانشجو، با داشتن کارمندان متخصص و وکالیی خبره در زمینه 

مهاجرت و آموزش بین المللی به افراد متقاضی که در مورد پذیرش تحصیلی و 

مهاجرت و چگونگی دریافت حمایت مالی از دانشگاه ها آگاهی ندارند، کمک 

می کنند، از سوی دیگر دانشگاه ها با کمک این موسسات می توانند متقاضیانی 

باکیفیت تحصیلی مناسب و آگاه نسبت به شرایط تحصیل و زندگی را جذب کنند.

 

وضعیتموسساتدرایران

در ایران حدود 160 موسسه از سازمان امور دانشجویان مجوز فعالیت دارند و 

ساالنه هزاران نفر برای دریافت خدمات مشاوره، به موسسات اعزام دانشجو مراجعه 

می کنند. برخی از آنها با مسائلی ناشی از عدم رعایت اخالق حرفه ای، مشاوره 

بد و اطالعات غلط توسط موسسات روبه رو می شوند که هزینه های مالی و روانی 

سنگین و جبران ناپذیری بر آنها وارد می شود.

 

نمونهتخلفاتاینموسسات

نداشتن مجوز، معرفی دانشگاه های نامعتبر، نداشتن اطالعات کافی از دانشگاه 

مقصد، معرفی رشته های تحصیلی که وجود خارجی ندارند، تضمین اخذ مجوز 

برای کار قانونی در حین تحصیل )درحالی که کشورهای اروپایی به دانشجویان 

مهاجر، تنها اجازه انجام کار دانشجویی محدود به 15 تا 20 ساعت در هفته 

را می دهند(، دریافت هزینه های متعدد و هزینه تراشی )ثبت نام، زبان، تاییدیه 

مدارک سفارت، ترجمه، گرفتن وکیل و...(، پذیرش دانشجو در دانشگاه های 

رده پایین، عمل نکردن به تعهدات، عدم برگشت هزینه در صورت عدم پذیرش، 

جعل مدارک و گرفتن گواهی های نامربوط ازجمله تخلفات این موسسات است. 

آنها با ارائه اطالعات نادرست و چاپ آگهی های خود در روزنامه ها و سایت ها 

به صورت گسترده و ایجاد امید کاذب در متقاضیان باعث گمراهی، خسارت مالی 

و هزینه های زمانی برای آنها می شوند. اگرچه سازمان امور دانشجویان با تنظیم 

و تدوین آیین نامه ها و ارزیابی سالیانه موسسات؛ سعی در ساماندهی آنها داشته 

است اما هنوز این گونه موسسات به صورت یک حرفه مشخص شناخته نمی شوند 

و کانون و انجمن صنفی فعال ندارند.

 

مرامنامهاخالقی

فعالیت موسسات براساس »نمایندگی« است و رعایت اخالقیات و امانتداری 

در کار آنها ضروری است. شفافیت، صداقت، بیان تعارضات منافع، انصاف، 

رازداری و دقیق بودن الزمه فعالیت چنین موسساتی است. کشورهای باسابقه با 

انتشار بیانیه ها و آیین نامه هایی سعی دارند این موسسات را به داشتن اخالقیات 

حرفه ای ترغیب کنند. برای نمونه کشورهای انگلستان، ایرلند، کانادا، نیوزیلند و 

استرالیا در سال 2012 »بیانیه لندن« را تدوین و موسسات خود را ملزم به رعایت 

این موارد کرده اند. 

  صداقت: موسسه، در همه معامالت تجاری و حرفه ای خود صریح و صادقانه 

عمل می کند.

  بی طرفی: موسسه، فعالیت حرفه ای خود را با جانب داری و تعارض منافع 

به خطر نمی اندازد.

  صالحیت حرفه ای: موسسه، دانش و تالش الزم را در ارائه خدمات به متقاضی 

به کار می برد.

  شفافیت: موسسه، موارد تعارض منافع، به ویژه در مورد دریافت هزینه خدمات 

)از دانشجو یا دانشگاه( را بیان می کند.

  رازداری: موسسه محرمانگی اطالعات متقاضیان را رعایت می کند.

  رفتار قانونمند: موسسه قوانین و مقررات مربوطه را رعایت می کند.

  موثر بودن: موسسه به گونه ای فعالیت می کند که منافع مشتریان و جامعه 

تامین شود حتی اگر برای خودش هزینه داشته باشد. 

چهبایدکرد؟

در سال های اخیر تالش هایی برای نظام مند کردن فعالیت موسسات جذب و اعزام 

صورت گرفته است. آیین نامه های گوناگونی نیز برای ساماندهی آنها تدوین شده 

است اما وجود انجمن صنفی و مرامنامه اخالق حرفه ای برای آنها ضرورت دارد. 

در ادامه پیشنهادهایی جهت بهتر شدن فعالیت این موسسات به سازمان امور 

دانشجویان توصیه می شوند:

  تسهیل شرایط تشکیل انجمن صنفی موسسات یا فعال شدن مجدد کانون مربوطه

  مشارکت دادن انجمن صنفی و کانون در رسیدگی به تخلفات و تدوین 

آیین نامه ها و مرامنامه ها

  اصالح نمونه قرارداد موسسات با توجه به نمونه های بین المللی

  ایجاد فرآیندهای ارزیابی، درجه بندی و رتبه بندی موسسات

  ایجاد سامانه ارتباطی برای گزارش دهی تخلفات

  برگزاری دوره های آموزشی سالیانه و دادن گواهینامه های آموزشی به این 

موسسات.

خالصه اینکه تجربه جهان نشان داده است کمک به فعال شدن انجمن صنفی 

موسسات و ترویج »اخالق حرفه ای« در فعالیت آنها می تواند از وقوع بسیاری از 

تخلفات جلوگیری کند. 

مدیربرنامهآفاقمطرحکرد

الزام ورود بخش خصوصی به جذب دانشجویان بین المللی از منظر حکمرانی
پژوهشگربرنامهآفاق:

موسسات جذب دانشجویان بین المللی چگونه و با چه هدفی کار می کنند؟

پژوهشگربرنامهآفاقتاکیدکرد

انجمن صنفی و مرامنامه اخالق حرفه ای؛ دو الزام فعالیت موسسات اعزام و جذب دانشجویان بین المللی

جذبدانشجویانبینالمللیامروزهیکیازکارویژههایدانشگاههایمهمدنیا

بهشمارمیرود.دانشجویانیکهدرسال،گردشمالی3۰۰میلیارددالریبرای

دنیابههمراهمیآورندوهمینمسالهنشانازاهمیتجذبآنهادارد.دراینمیان،

وزارتعلومنتوانستهآنطورکهبایدبسترهایالزمرابرایجذبایندانشجویان

درکشورمهیاکند،بهطوریکهباوجودهمهاسنادباالدستیوباتوجهبهاینکه

کمترازدوماهبهپایانسالباقیمانده،امادانشگاههایکشورنتوانستهاندبهآمار

تعیینشدهدربرنامهششمتوسعهدراینحوزهدستپیداکنند.یکیازاصلیترین

راههایجذبدانشجویبینالمللی،فعالیتموسساتمرتبطبااینحوزهاست.

موسساتیکهامروزباچالشهایزیادیروبهروهستندومیطلبدمسئوالنموانع

موجودراازسرراهآنهابردارند.برنامهآفاقکهباهمکاریپژوهشکدهسیاستگذاری

دانشگاهصنعتیشریفبهصورتتخصصیرویمساله»ارتقایجذبوتقویت

همکاریبادانشجویانبینالمللیدرایران«فعالیتمیکند،مسائلمختلفمرتبط

باجذبدانشجویانخارجیدرکشورراموردبررسیقراردادهاست.

دراینگزارشسهتنازاعضایبرنامهآفاق،ازنگاههایگوناگونبهبررسی

چالشهایمرتبطباجذبدانشجویبینالمللیپرداختهاندکهدرادامهمتن

آنرامیخوانید.


