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 مقدمه

سـمت افـزایش جـذب  های آمـوزش عـالی کشـور بـه گذشـته سیاسـت ۀطی دهـ

های جدیـد دانشـجویان  سیاسـتپیـرو اسـت.  المللی حرکـت کرده دانشجوی بین

البتـه  اسـت. هـزار نفـر رسیده۲۴هزار نفر بـه ۴از حدود المللی حاضر در ایران  بین

» جـذب« ۀها معطـوف بـه مرحلـ ها و برنامـه ر سیاسـتتازگی موضوع بیشت دلیل به

ری بــرای تســهیل زنــدگی دانشــجویان در دوران تحصــیل و گذا بــوده و سیاســت

سـازگاری   عدم که این در حالی استاست.  موردتوجه نبوده ها کسب رضایت آن

. رود به شمار مـیالمللی  ترین عوامل ریزش دانشجویان بین از مهمبا محیط جدید 

 سـازگاری بـه باتوجهزیادی تحصیل یا ترک تحصیل دانشجو به میزان  ۀادام درواقع

در ایـران نیـز دانشـجویان  هـای غیررسـمی طبـق گزارش بینـی اسـت. پیش او قابل

ــ بین ــه از ادام ــی ک ــده  ۀالملل ــرف ش ــران منص ــیل در ای ــود تحص ــور خ ــه کش و ب

  ایرانی شکایت دارند. ۀبا جامعیشتر از ناسازگاری گردند، ب بازمی

 عنوان بـهتـرین دالیـل انتخـاب کشـورها  اجتمـاعی از مهم ومسائل فرهنگـی  

ثیر را بـر أرهایی است که بیشترین تیمتغی ازجملههمچنین  و  است مقصد تحصیلی

ق دنیـا بـا های موفـ دانشـگاهرو  رضایت از زندگی در دوران تحصیل دارد. ازهمین
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های متنـوعی را  برنامـهو  ی هسـتنددر این زمینه بـه دنبـال برندسـاز گذاری سرمایه

کننـد.  جدید) اجـرا می ۀهم با جامع برای سازگاری دانشجویان (هم با دانشگاه و

خوبی برداشته شـده و درهـای کشـور بـه روی دانشـجویان  به اّولیهاکنون که قدم 

المللـی و  دانشـجویان بین» فرایند تحصـیل«المللی باز شده، نیازمند تمرکز بر  بین

  آنان هستیم.  »مندی ضایتر  اسحسا«افزایش 

ـه کارگیری آن آشنایی با تجارب جهانی و بهبا این اوصاف 
ّ
ی ا در مختصات مل

پـژوهش حاضـر در همـین راسـتا انجـام شـده و  رسـد. نظرمی و بومی ضروری به

ل بخـش اّو کند.  سایر کشورها را ارائه می ۀمندی از تجرب اطالعات الزم برای بهره

ضـمن مـرور » ها هـا و سیاسـت المللی: دولت عالی بینآموزش «با عنوان پژوهش 

سـازی، اهمیـت  المللـی کوتاهی بر ادبیات نظری شکل گرفته پیرامون مفهـوم بین

مسائل اجتماعی و «بخش دوم با عنوان . دهد ذب دانشجو در آن را توضیح میج

اسـت کـه  شـده نگاشتهدر پاسـخ بـه ایـن پرسـش » فرهنگی در مطالعات جهـانی

وزش عالی در سایر کشورها مسائل فرهنگی و اجتمـاعی دانشـجویان محققان آم«

بخـش سـوم بـا » کننـد. بندی می فهمند و چگونه صـورت المللی را چطور می بین

 ۀهای سـایر کشـورها در زمینـ ها و برنامـه بـه سیاسـت» های سیاستی تجربه«عنوان 

 پردازد.  المللی می سازگاری فرهنگی و اجتماعی دانشجویان بین

ضروری اسـت  .است شده پژوهشگران تیم آفاق انجام فکری با هم پژوهش این

ساززاده و حمـزه حـاجی  از همراهی خانم ناهید صادقی و آقایان امیرحسین چیت

  عباسی تقدیر و تشکر کنم.



 

 

  بخش اّول
 ها ها و سیاست المللی: دولت آموزش عالی بین

المللـی بـه ذهـن  المللی یا آموزش عالی بین شنیدن دانشگاه بینلین چیزی که با اوّ 

ترین و  ترین، معمــول تبــادل دانشــجو اســت چراکــه کالســیک ،شــود متبــادر می

سازی آموزش عالی همین تبادل دانشـجو یـا جـذب   المللی پربسامدترین شکل بین

ح سازی آمـوزش عـالی چـه در سـط المللی دانشجو از سایر کشورها است. اما بین

وخـم دارد. پـیش از ورود بـه بحـث  نظری و چه عملی، ماجرایی طوالنی و پرپیچ

مـرور کوتـاهی بـر ادبیـات المللـی الزم اسـت  اصلی یعنی جـذب دانشـجوی بین

باشیم و جایگاه بحث حاضر در ایـن ادبیـات   سازی آموزش عالی داشته المللی بین

سـازی   یالملل شـده از بین را روشن کنیم. در ادامه نگاه کوتاهی بـر تعـاریف ارائـه

  گذاریم.  های آن را به بحث می لفهؤ آموزش عالی داریم و ابعاد و م

رسد، مفهـوم  نظرمی رغم اینکه واضح به سازی آموزش عالی، علی المللی بین

هـایی اسـت کـه در  ای اسـت و جـزء آن دسـته از عبارت سیال، مبهم و پیچیده

نفعان مختلف در کشورهای مختلف  ذی درواقعرود.  معانی متعددی به کار می

گیرنـد.  کارمی به تناسب اهداف و نیازهای خود آن را در معنای موردنظرشان به
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باعـث ابهـام و  امـااین موضـوع هرچنـد بـه فراگیـری ایـن پدیـده اشـاره دارد، 

  شود.  سردرگمی می

 اسـت، شـده سـازی آمـوزش عـالی مطـرح المللی از اواخر قرن بیسـتم کـه بین

تعریف جامع و کاملی به شـفافیت موضـوع  ۀاند با ارائ یادی سعی کردهمتفکران ز 

 ۀارائـ ،موردبحـث ۀپیچیدگی و چندوجهی بـودن پدیـد به باتوجهکمک کنند. اما 

شـدن  المللـی معنـای بینالبته باید توجه کرد که چنین تعریفی کار دشواری است. 

    است. متحول شدهدر طی چند دهه نیز آموزش عالی 

شدن آموزش عالی بیشتر تبادالت آموزشی  المللی میالدی مراد از بین ۸۰ ۀدر ده

و انجام تحقیقات مشـترک علمـی بـا شـرکای خـارجی بـود. بـه مـرور بـا گسـترش 

 ۹۰ ۀتر شــد. در دهــ ایــن تعریـف نیــز گسـترده ،ها المللــی دانشـگاه هـای بین فعالیت

و رویکرد سازمانی تعریـف  فرایند ۀمثاب شدن آموزش عالی بیشتر به المللی میالدی بین

ایـن حـوزه  ۀکـه از محققـین برجسـت ،) نایـت۱۳۹۶شد.(خورسـندی طاسـکوه،  می

فرهنگـی در کـارکرد  المللـی یـا  بین بین ۀفرایند تلفیق جنب«شدن را  المللی بین ،است

) بعـدها نایـت در ۱۹۹۴تعریـف کـرد.(» سسـهؤ تدریس، تحقیق و خـدمات یـک م

ــ ــرد. او ب ــدنظر ک ــود تجدی ــف خ ــا واقعیتتعری ــاق ب ــای  رای انطب ــه ج ــای روز ب ه

 
ّ
تـری  یکارکردهای اختصاصی نظیر تدریس، پژوهش و خدمات به اصطالحات کل

ـ
ّ
بخشـی  ی/پرداخت. هدف او آن بود که در کنار سطح سازمانی بتواند به سطح مل

ـ المللی نیز بپردازد. بین
ّ
طبـق تعریـف جدیـد ی/ بخشـی و نهـادی شدن در سطح مل

فرهنگـی و جهـانی در  المللـی، بـین های بین راینـد تلفیـق جنبـهف« :عبارت اسـت از

) امـروزه ۱۳۹۵(نایـت، .»آموزش تکمیلی پـس از مدرسـه ۀاهداف، کارکردها و ارائ

  ترین تعاریف است.    تعریف نایت از موردوفاق

سـازی آمـوزش عـالی وجـود دارد  المللی بندی دیگری در مورد تعریـف بین تقسیم

گرا تقســیم  کــارکردگرا و آرمــان ۀی موجــود را بــه دو دســتکــه تعــاریف و رویکردهــا

صــادی دانشــگاه در نظــام تتعــاریف کــارکردگرا بــر کــارکرد اق کــه کنــد. درحالی می
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ــرمایه ــانی ت س ــانأ داری جه ــرد آرم ــد دارد، رویک ــاری و  کی ــت غیرتج ــر ماهی گرا ب

آن کند و کارکردهای آموزشی، فرهنگـی و اجتمـاعی  کید میأ غیراقتصادی دانشگاه ت

ف و رویکردهـا را ی) اینکه کدام یک از تعار ۱۳۹۸کشد.( قنبری باغستان،  را پیش می

ز اهمیــت اســت. ئگذاری حــا نظــری در زمــین سیاســت ۀپــذیریم، بــیش از عرصــ می

 
ّ
  کند.  ها را روشن می ها و برنامه ها، استراتژی ی دولت سیاستچراکه رویکرد کل

تواند شـامل  می ای است که گسترده سازی آموزش عالی فرایند المللی همچنین بین

  فعالیت
ّ
اساسی آن اسـت کـه  ۀالمللی باشد. نکت ی و بینهای بسیار متنوعی در سطح مل

ل شـد. در بسـیاری از ئـها و پیامدها تمایز قا بتوان بین تعریف اصلی، راهبردها، فعالیت

فهمـی در  روند که خود باعث کـج کارمی مواقع این موارد با تسامح به جای یکدیگر به

شـود. سـپیده جعفـری و  ریزی ناکارآمـد در سـطح سیاسـتی می سطح نظری و برنامـه

بط را ذیـل چهـار عنـوان های مرت همکاران با مرور جامع ادبیات نظری و تجربی، مقوله

(جعفـری و دیگـران، کنـد. بنـدی می طبقه ، راهبردها و پیامـدهامؤثر، عوامل ها فعالیت

کنـد. ایـن  ک بسیاری به شفاف شدن موضـوع می) مرور این مقوالت کم۷۳: ۱۳۹۷

  آورده شده است.  ۱- ۱ۀ ها در جدول شمار  زیرمقوله و مقوالت

 شدن المللی های مرتبط با بین ها و زیرمقوله مقوله :۱- ۱ۀ جدول شمار

  ها زیرمقوله  مقوله

  دانشجو-تبادل استاد  شدن آموزش عالی المللی های بین فعالیت

  همکاری علمی و پژوهشی

  المللی آموزش و پژوهش و خدمات بین

  درآمدزایی

  جذب نخبگان

گاهی   بخشی آ

  رقابت

  اجتماعی-عوامل فرهنگی  شدن المللی بر بین مؤثرعوامل 
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  ها زیرمقوله  مقوله

  عوامل سیاسی 

  عوامل اقتصادی

  آموزشی-عوامل علمی

  عوامل سازمانی

  شدن در داخل  المللی بین  شدن المللی راهبردهای بین

  درسی ۀشدن برنام المللی بین

  شدن در خارج  المللی بین

  افزایش اعتبار دانشگاه و برندسازی  شدن المللی پیامدهای بین

  افزایش صلح و تفاهم

 
ّ
  ی افزایش امنیت مل

  دیپلماسی و سیاست خارجی

  پذیری رشد اقتصادی و افزایش توان رقابت

گاهی و فهم میان   فرهنگی گسترش آ

  بهبود کیفیت آموزش و پژوهش و خدمات 

  شهروندی ۀتوسع

 ۷۳: ۱۳۹۷جعفری و دیگران، منبع: 

طورکه در جدول مشخص اسـت در ادبیـات جهـانی تبـادل دانشـجو از  همان

در ابتـدا  چنانچـهو  اسـت سازی آموزش عـالی المللی های بین زیرمقوالت فعالیت

  ها است. ترین این فعالیت ترین و بنیادی گفته شد از اصلی

ها نیـز موردتوجـه قـرار دارد.  دانشـگاه های جدیـدتر بندی وضوع در رتبهاین م

های جهـــانی اســـت و ســـاالنه  بنـــدی بنـــدی تـــایمز کـــه از معتبرتـــرین رتبه رتبه

ــگاه از ۱۶۰۰ ــی و رتبه۹۹دانش ــور را بررس ــدی می کش ــد، بین بن ــودن الم کن ــی ب لل

  است. های ارزیابی خود اضافه کرده دانشگاه را به شاخص



 ۱۳/ ها استیها و س : دولتیالملل نیب یبخش اّول: آموزش عال

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مزیتا یبند رتبههای  شاخص: ۱-۱ ۀشمار ریتصو
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درصـد بـه ۳۰درصد امتیاز به تـدریس(محیط یـادگیری)، ۳۰بندی  در این رتبه

انداز  درصـد بـه چشـم۷٫۵، ات (اثرگذاری پژوهش)به ارجاعدرصد ۳۰پژوهش، 

شـاید  اختصاص دارد. (انتقال دانش) درصد به درآمد از صنعت۲٫۵و المللی  بین

زش و بعـد از آمـو ی نیاید، اما باید دقت کرد که توجه قابلدرصد به نظر رقم ۷٫۵

شـاخص  عنوان بـهالمللـی بـودن  ژوهش که هدف اصلی آموزش عالی است، بینپ

 :اسـت توضیح این شـاخص آمده دراست.  بندی دانشگاه موردتوجه قرارگرفته رتبه

ارشـد و  یکارشناسـ ،یکارشناسـ انیجذب دانشـجو  یدانشگاه برا کی ییتوانا«

ــات ــر  دیاس ــر ک ــ ۀاز سراس ــکل نیزم ــموفق دی ــحن تی ــان ۀآن در ص ــت. یجه » اس

  است:  زیر تعیین شده صورت بهشدن نیز  المللی های بین زیرشاخص

  درصد۲٫۵: المللی بین انینسبت دانشجو 

 درصد۲٫۵: المللی بینکارکنان  نسبت 

 درصد۲٫۵: المللی بین یهمکار  

ــؤ م ــار رتبه ۀسس ــایم در کن ــاالن ت ــدی س ــگاه ۀبن ــرین دانش ــتی از  بهت ها، فهرس

ایـن فهرسـت در کنـار سـه  ۀدهد. برای تهی ها نیز ارائه می ترین دانشگاه المللی بین

نیــز %)  ۲۵(بــا امتیــاز » 1شــهرت جهــانی دانشــگاه«شــاخص فــوق، از شــاخص 

شود. استفاده می
2
المللـی بـه  بندی نسـبت دانشـجویان بین در این رتبه ترتیب این به 

ــ درصــد۲٫۵میــزان  ــین رتب ــ ۀدر تعی
ّ
ــزان ۲۵ی دانشــگاه و کل ــین می درصــد در تعی

  3است. مؤثرالمللی بودن دانشگاه  بین

-اجتماعی و بـه ۀاز عوامل توسعالمللی  بینها حضور دانشجویان  از نظر دولت

المللـی  بین ۀگزارش علمی اتحادیـ براساس«آموزش عالی است.  ۀسعخصوص تو 
 

1. University’s international reputation 

انجــام  میتــا ۀسســؤم ۀلیوســ بهۀلیوس کــه به» یشــهرت دانشــگاه ۀســاالن ینظرســنج«شــاخص از  نیــا2. 

 نیبهتـر شـود یهـر حـوزه خواسـته مـ ۀاز محققان برجسـت ینظرسنج نی. در ادیآ یبه دست م شود، یم

  خود نام ببرند. ۀنیدر زم قیو تحق سیتدر يجهان را برا يها دانشگاه
3. https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/most-international-
universities-world 
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المللـی  بین 1آموزش عـالی گذاران درصد مدیران و سیاست۹۶) ۲۰۰۳ها ( دانشگاه

) تـا ۲۰۰۳دانند. با استناد بـه پـژوهش نایـت ( های خود می شدن را به نفع دانشگاه

المللـی  بین ۀهای عضـو اتحادیـ درصـد کشـورها و دانشـگاه۷۳اوایل قـرن جدیـد 

شدن را اولویت نخست اصـالح نظـام آمـوزش عـالی خـود  المللی ها، بین دانشگاه

) جـدا از پیامـدهای گفتـه شـده در ۵۷: ۱۳۹۶خورسندی طاسـکوه، »(دانند. می

المللـی  ها به جذب دانشـجویان بین که از عوامل ترغیب دولت ۱-۱ۀ جدول شمار 

ای را از جذب دانشـجوی  ف ویژهاولویتشان اهدا براساسها نیز  است، خود دولت

 کنند. نایت معتقد است در کنار چهار دلیل سنتی اجتمـاعی/ المللی دنبال می بین

کادمیک و اقتصادی دالیل نوظهور دیگـری نیـز بـر اسـتقبال  فرهنگی، سیاسی، آ

ایـن دالیـل  ازجملـهاست.  گذاشته تأثیرسازی آموزش عالی  المللی ها از بین دولت

المللـی یـا بـه اصـطالح دیگـر برندسـازی اشـاره  بین ۀو وجهـ توان بـه شـهرت می

ــرد ــت، .ک ــه۱۳۹۵(نای ــرور نظری ــا م ــکوه ب ــندی طاس ــرتبط  ) خورس ــابع م ها و من

بندی اهـداف  دهد. طبق این دسـته ها ارائه می بندی دیگری از اهداف دولت دسته

-فرهنگی، سیاسی، علمـی-ها عبارت است از اهداف اقتصادی، اجتماعی دولت

اهـداف اقتصـادی  ۀ)  بـرای مثـال دربـار ۱۳۹۶و سازمانی.(خورسـندی،  آموزشی

که گردش مـالی بـازار  توان به گردش مالی باالی این بازار اشاره کرد. درحالی می

 ۳۵ میزان ۲۰۰۰جهانی آموزش عالی در سال 
ً
 میلیارد دالر بـوده، ایـن رقـم حـدودا

 میلیـارد دالر۳۰۰ بـه ۲۰۱۶میلیـارد دالر و در سـال ۱۲۰طی یک دهـه بـه بـیش از 

استاندارد  براساسرشد بوده که  بازار چنان روبه) این ۲۰۱۹رسیده است.(چوداها، 

توافق عمومی تجارت خدمات
2

کاالی ۱۲اکنون یکی از  ، بخش آموزش عالی هم 

بنـــدی   صـــادرات و واردات رده ۀخــدماتی و تجـــاری پرســـود جهـــان در زمینـــ

  )  ۱۳۹۶شود.(خورسندی،  می
 

  کشور جهان  نودوپنج در شدهمطالعه. 1
2. The general agreement on trade in services 
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سازی آموزش عالی هسـتند و  المللی ها در پی بین منافعی دولت چنین به باتوجه

تـرین اقـدامات در  المللـی از مهم طورکـه گفتـه شـد جـذب دانشـجوی بین همـان

  راستای آن است.

 کشد؟ ها را وسط می چه چیزی پای دولت

تحصیل یـا تـرک  ۀادامالمللی باید توجه داشت که  در بحث جذب دانشجوی بین

-ادغـام آموزشـی و ادغـام فرهنگـی بـه باتوجهتحصیل دانشجو بـه میـزان زیـادی 

پرواضـح  )۲۰۱۴انـگ، ژو و ژ () ۱۹۷۵بینـی اسـت.(تینتو،  پیش اجتماعی او قابـل

احسـاس هویـت  ،است که دشواری در دستیابی به سازگاری فرهنگی و اجتماعی

ــ
ّ
ــایت کل ــاهش میو رض ــرد را ک ــبدهد.( ی ف ــرد ۲۰۱۶، ترویپرس ــی عملک ) و حت

میزبان  ۀکند. اگر دانشجو نتواند با جامع تحصیلی و آموزشی او را نیز تضعیف می

تحصیل منصرف شده و به کشور خود بـازگردد  ۀسازگار شود ممکن است از ادام

  میزبان تحصیل خود را به پایان رساند.  ۀجامع ایا در انزوا و بدون آمیختن ب

المللـی را مـرور  ها از جـذب دانشـجوی بین گاههـا و دانشـ اگر اهداف دولت

بینیم که هر دو اتفاق فـوق بـه معنـای شکسـت در دسـتیابی بـه اهـداف  کنیم می

کادمیـک یـااست. چه هدف دولت اقتصـادی باشـد، چـه فرهنگـی، سیاسـی   ،آ

المللـی، نگـه داشـت او و  یابی به این اهداف در پی جـذب دانشـجوی بین دست

التحصـیلی اسـت. اگـر دانشـجویی حـین تحصـیل  غحفظ رضایت او پس از فـار 

بد کشـور میزبـان را تـرک کنـد،  ۀالتحصیلی با خاطر  انصراف دهد یا  بعد از فارغ

 ۀاینکه شـبک به باتوجهاست.  یک چراغ برای تبلیغ منفی علیه آن کشور روشن شده

 فــارغ
ِ

ترین مســیرهای جــذب دانشــجوی  التحصــیالن از اصــلی روابــط اجتمــاعی

هـای بعـدی  شـدن در ورودی بسته ۀمنزلـ است، نارضایتی هر دانشجو به المللی بین

 ۀدیگر تحصـیل دانشـجو در انـزوا و بـدون آمیخـتن بـا جامعـ خواهد بود.  ازطرف

میزبان به مـانعی بـر سـر راه اهـداف فرهنگـی و سیاسـی کشـورها اسـت. اغلـب 
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ـ
ّ
و ی و معرفـی فرهنگشـان بـه سـایر جوامـع کشورها بـه دنبـال تقویـت هویـت مل

کادمیک با حضـور فرهنگ یسازی فرهنگ ازدیگرسو غنی هـای متنـوع و  محیط آ

المللـی بـه  حتی پویایی و سرزندگی محیط آموزشی هستند. انزوای دانشـجوی بین

  ردها است. تاو این دس ۀرفتن هم معنی ازدست

سسات آموزشی بـه تسـهیل زنـدگی ؤ ها و هم نهادها و م هم دولت ترتیب این به

جـذب » شـاه کلیـد« ۀمثابـ به میزبان ۀها با جامع المللی و ادغام آن بیندانشجویان 

کننـد. ایـن  های متنـوعی را دنبـال می ها و برنامـه کنند و سیاست دانشجو نگاه می

تــا  یهای مهــاجرت ها از مصــوبات دولــت مرکــزی و سیاســت ها و برنامــه سیاســت

های  یس دانشـکدهسـأدر داخل دانشگاه از ت ها گسترده است و فعالیت شهرداری

دانشـگاه اقـدامات ریـز و  ۀمرکـز مشـاور  بـرای چندزبانه تا آموزش نیروی انسانی

  شود. درشتی را شامل می





 

 

  بخش دوم
 مطالعات جهانیمسائل اجتماعی و فرهنگی در 

 ها و مسائل اجتماعی و فرهنگی با چالش راهجوامع هم ۀمهاجرت تحصیلی در هم

المللـی ایـن مسـئله را  محققان و پژوهشـگران آمـوزش عـالی در سـطح بین است.

کننـد؟ در ایـن بخـش مـرور کوتـاهی بـر ادبیـات  می بندی صـورتفهم و چطور 

  تولیدشده پیرامون این موضوع داریم. 

هـر نـوع مهـاجرتی  شود. می  ت مهاجرت با شوک فرهنگی شناختهاغلب اوقا

مهاجرت دانشجویی همـراه بـا شـوک فرهنگـی اسـت.  شـوک فرهنگـی   ازجمله

پیامـد فشـار و اضـطراب ناشـی از مواجهـه بـا فرهنـگ جدیـد و احسـاس  ۀمثاب به

ــاتوانی حاصــل از دوری از فرهنــگ و ارزش هــای پیشــین  ســردرگمی، ابهــام و ن

) بنابر تعریف شوک فرهنگی از یـک ۱۹۹۴شود.(وینکلمن،  تعریف میاجتماعی 

دیگـر ریشـه  میزبان و  ازطـرف ۀطرف ریشه در ناشناختگی و ابهام فرهنگی جامع

در دوری از فرهنگ خوکرده قبلی دارد. فرد در ساحت فرهنگی خود با کمتـرین 

اسـخ زحمت تمام کدهای اجتماعی و فرهنگی را کدگشـایی کـرده و بالفاصـله پ

دادن ناگهانی این زمین امن و آشـنا کـار آسـانی نیسـت.  دهد. ازدست مناسب می
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 ازجملـهتوانـد بـه افکـار و رفتـار وسواسـی  در برخی از موارد شوک فرهنگـی می

  شیب ینگران ،ها دست ادیشستن ز «
ّ

غذا، ظـروف و  ،یدنیدر مورد آب آشام ازحد

  شیتـرس بـ بـان؛زیزبان کشور م یریادگیاز  و امتناع ریخأت ؛مالفه
ّ

 بیـاز فر  ازحـد

و  یجزئــ یدر مــورد دردهــا دیشــد یمجــروح شــدن؛ نگرانــ ایــ یخــوردن، دزد

برگ، » یپوست یها جوش
ُ
  ) ۱۴۲: ۱۹۶۰منجر شود. (ا

تر اسـت زیـرا عـالوه بـر  المللی کمی پیچیده موضوع در مورد دانشجویان بین

هـا اغلـب در  دورنـد. آندور افتادن از جامعه و فرهنگ آشنا، از خانواده خود نیز 

خانـه را حـس امـن  ۀکنند که فرصت تجرب دانشجویی زندگی می ۀخوابگاه یا خان

گیــرد. ایــن دانشــجویان بــا احســاس تنهــایی، دلتنگــی و ســردرگمی  هــا می از آن

خصـوص در مقطـع کارشناسـی  کـه اغلـب بـه کنند، درحـالی وپنجه نرم می دست

های هیجـانی عمیـق  ندارند. از بحران ها را مهارت کافی برای مدیریت این بحران

غـذای  ۀزنیم؛ دانشجو در سن بیست سالگی چه بسا حتی مهـارت تهیـ حرف نمی

  اش را نیز ندارد. موردعالقه

جدیـد عـاری از ایـن  ۀل حضـور در جامعـهای اّو  البته روزها و چه بسـا هفتـه

و بینی، هیجـان و شـور  ها است. ایـن مـدت همـراه بـا خـوش ها و تلخی دشواری

های این دوره  میزبان از ویژگی ۀسازِی جامع لئاشعف است. انتظارات مثبت و اید

شـود. در ایـن زمـان  مـاه عسـل یـا توریسـتی گفتـه می ۀاست. به این مرحلـه دور 

هایش نیـز  رسد. حتـی فـرد از اضـطراب انگیز می ها به نظر جالب و هیجان تفاوت

ر کشوری ناشناخته. امـا ایـن های توریستی د برداشت مثبت دارد. مانند اضطراب

ــام می ــه تم ــد هفت ــد از چن ــو دوره بع ــزایش س ــر اف ــرد در اث ــود و ف ها و  تفاهمءش

  شود.   بحران می ۀها وارد دور  سرگردانی

ــا ویژگی ۀدور  ــا شــوک فرهنگــی ب شــود.  هــای خاصــی شــناخته می بحــران ی

فهـم اختالفات فرهنگی جذابیت سابق را ندارند؛ حتی آزاردهنده هستند. فرد در 

کند. مواجهـه بـا مسـائل کوچـک  کدهای فرهنگی احساس گیجی و ناتوانی می
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گیرد. تا جـایی کـه  شود. به مرور احساس تنهایی و انزوا قوت می روزانه دشوار می

ایــن مرحلــه بــا احساســاتی ماننــد اســت.  داده انگــار زنــدگی معنــایش را ازدســت

پرخاشـگری، زدگـی، سـردرگمی،  بیهودگی، عصـبی بـودن، افسـردگی، شـگفت

. افراد در این دوره زودرنج، شکننده و نسـبت بـه پشیمانی و ناامیدی همراه است

هـا از  ایـن چالش اشـوند. برخـی افـراد بـرای مواجهـه بـ میزبان شکاک می ۀجامع

رونـد. از  ها و عادات خـانوادگی خـود می میزبان فاصله گرفته، سراغ سنت ۀجامع

  ر یادگیری زبان است. مشکالت رایج این دوره دشواری بیشتر د

  یـا 1سـازگاری ۀاین مشکالت وارد مرحلـ رود افراد با کنار آمدن با ظار میانت

اند که چطور با محیط پیرامـون  بازیابی تدریجی شوند. در این مرحله افراد آموخته

های آن سازگار شوند. البته هر سازگاری به معنـای تطـابق بـا جامعـه  خود و تازگی

جدید به انزوا و حداقل رابطه بـا  ۀفرد برای سازگاری با جامعنیست. ممکن است 

  میزبان پناه ببرد یا روابطش را به گروه قومی/ ۀجامع
ّ
ی خودش محـدود کنـد و مل

اجتنـاب کنـد. ایـن  جـامیزبان و یادگیری اساسـی فرهنـگ آن ۀاز آمیختن با جامع

 افتد، چراک ها در مهاجرت دانشجویی کمتر اتفاق می مدل سازگاری
ّ

 ه فرد تـا حـد

با آن اسـت. در  مؤثردانشگاهی و برقراری ارتباط  ۀزیادی ناگزیر از ورود به جامع

سمت سازگاری همراه بـا تطـابق چنین موقعیتی افراد به
2

رونـد. هرچنـد  پـیش می  

  مشکالت همچنان پابرجا است اما فرد توانایی مواجهه با آن را دارد. 

اسـت. دسـتیابی بـه ایـن مرحلـه نیازمنـد  3پـذیری نهـایی تطـابق یـا فرهنگ ۀمرحل

اسـت. در ایـن مرحلـه  های فرهنگی پیش آمده جدید و شوک ۀسازنده با جامع ۀمواجه

فرد از مواجهه با مشکالت فراتـر رفتـه بـا یـادگیری عمیـق فرهنـگ جدیـد در هویـت 

تطابق با فرهنگ جدید خـواهی نخـواهی بـه  درواقعکند.  فرهنگی خود بازاندیشی می

رود خودپنداشـته  انتظـار مـی  درنتیجه ،شود یرات در شخصیت افراد منجر میبرخی تغی
 

1. Adjustment 

2. Adaptation 

3. Acculturation 



 کشورها ریسا ۀتجرب ؛یالملل نیب انیدانشجو یو اجتماع یفرهنگ یسازگار /  ۲۲

 

شـود  جدیـد عجـین می ۀفرد نسبت به قبل تغییر کند. گاهی فرد چنان با فرهنگ جامع

که هنگام بازگشت به کشورش دچار شوک معکوس
1

  .  گردد می 

ــنکلمن (  ــه ۱۹۹۴وی ــار مرحل ــا آن را در چه ــه ب ــی و مواجه ــوک فرهنگ ) ش

تواند مراحل تطـابق فـرد مهـاجر بـا  خوبی می بندی به کند. این دسته بندی می دسته

جدیـد را توضـیح دهـد؛ فـارغ از اینکـه مهـاجرت دائمـی اسـت یـا ماننـد  ۀجامع

فرهنگی نیازمنـد  المللی موقتی. هر دو دسته بعد از مواجه با شوک دانشجویان بین

هستند. لسگارد این مراحل را در قالـب نمـودار زیـر نشـان میزبان  ۀتطابق با جامع

  )  ۲۰۱۸استریت،  دهد. (به نقل از  می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراحل مواجهۀ فرد مهاجر با شوک فرهنگی :۱-۲شمارۀ  ریتصو

دانشـجویان » سـازگاری«بندی مفهـوم  البته محققـان دیگـری منتقـد صـورت

سـازی را  چنـین مفهوم 2شوک فرهنگـی هسـتند. وارد و سـرل براساسالمللی  بین

 

1. Reverse culture 

2. Ward, C., & Searle 
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المللــی  ســازگاری دانشــجویان بین ۀســرآغاز انحــراف در مطالعــه و تحقیــق دربــار 

 ۀق را به دو حـوز ها به جای آن سازگاری یا تطاب ) آن۱۹۹۱دانند. (وارد و سرل،  می

 
ّ
فرهنگـی. -شـناختی و سـازگاری اجتمـاعی کنند: سـازگاری روان ی تقسیم میکل

 ییبـه توانـا یکـه دومـ یحال در ،اشاره دارد تیو رضا 1بهزیستیبه احساس  یلاوّ «
,

تطــابق
(وارد و  »شــود. یمربــوط مــ زبــانیم یفرهنگــ یهــا بــا جنبــه تعامــل ایــ 2،

 )۲۱۰: ۱۹۹۱سرل،

طورمعنـاداری بـه هـم  اجتماعی بـه-شناختی و فرهنگی روانهرچند سازگاری 

رهــا یمتفــاوتی از متغی ۀمـرتبط هســتند، امــا طبــق مطالعــه وارد و ســرل بــه مجموعــ

 ۀجـینت یفرهنگـ-یاجتمـاع یسـازگارهـا  اند. همچنـین طبـق مطالعـات آن وابسته

رهـای یمتغی تـأثیر تحـت یروانـ یکه سـازگار یدرحال ،است یریپذ فرهنگ یعیطب

  کند. عمل می تر دهیچیپدارد و   بسیار زیادی قرار

وارد در مطالعات بعدی خود تالش کرد ایـن دو مفهـوم را بسـط دهـد و هـم 

ها ارائه دهد. کالین وارد  تری از آن بندی دقیق لحاظ نظری و هم تجربی صورت به

 نگتـونیول ایـکتور یدر دانشـگاه و  یفرهنگـ انیـم یکاربرد قاتیسس مرکز تحقؤ م

ــال و اســت ــاعی دانشــجویان  طــی س ــی و اجتم ــژوهش روی مســائل فرهنگ ها پ

اسـت. طبـق  ترین محققـان ایـن حـوزه بـدل شده المللی، به یکی از  پررفرنس بین

 یو عـاطف یشناخت روان یستیکه برحسب بهز  ،یشناخت روان یسازگار«تعریف او 

کنـار  یها سـبک ،یزنـدگ راتییـتغ ت،یشخصه از طورگسترد به شود، یم فیتعر 

) سـازگاری ۶۶۱: ۱۹۹۹(وارد و کنـدی، .»پذیرد اثر می یاجتماع تیو حما آمدن

طبعـی و حمایـت  پذیر، رضایت از روابط، شوخ شناختی با شخصیت انعطاف روان

ــه دارد. در ــاعی رابط ــدی، اجتم ــات وارد و کن ــازگاری روان تحقیق ــناختی  س ش

) اما ۱۹۹۳ است.(وارد و کندی، سنجیده شده یاختالل خلق ای یبرحسب افسردگ

 

1. Well being 

2. Fit in 
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در پژوهش خـود کـه  ترویپرسبها را رشد دادند. برای مثال  محققان بعدی این آیتم

هـای معتبـر  شـناختی از آیتم برای سنجش سازگاری روان  منتشرشده ۲۰۱۶در سال 

از  حاضر درحالمن «، »شرایط زندگی من اکنون عالی است« ازجملهسنجی  روان

بـه  از بسـیاری جهـات حاضـر درحالزنـدگی مـن  «، »زندگی خود راضی هسـتم

خـوبی  توانم بدون اسـترس زیـاد کارهـا را بـه من می«و » ل من نزدیک استئااید

  )۲۰۱۶، ترویپرسب(است.  استفاده کرده» انجام دهم

به توانایی فرد در تعامل با فرهنگ میزبان اشـاره  تماعیاج-فرهنگی سازگاری

های اجتمـاعی در  ب مهارتکسو  گفرهن یک و فراگیرر قابلیت د دارد و شامل

هـای  اجتماعی بر مبنای قابلیت-سازگاری فرهنگی«شود.  ارتباطات اجتماعی می

رفتاری
1

عوامل زیربنـایی ماننـد یـادگیری فرهنـگ و  تأثیر شود و تحت تعریف می 

ــین ۶۶۱: ۱۹۹۹وارد و کنــدی، »(هــای اجتمــاعی اســت. کســب مهارت ) همچن

ی بـهتـوان  یرا مـاجتماعی -فرهنگی یسازگار«
ّ
 :کـرد میبـه دو دسـته تقسـ طورکل

تفـاوت در  ۀماننـد درجـ یو عوامـل خـارج یفرد یها یژگیمانند و  یعوامل درون

) وانگ و هـانس بـا مـرور مقـاالت پیشـین ۲۰۱۸(راین، .»دیسازمان جد ای طیمح

 زبـان،یبـا اتبـاع م کیـتمـاس نزد  اجتماعی را و بر سازگاری فرهنگی مؤثرعوامل 

خـوب،  یزبـان برنامـه، مهـارت فـوق یهـا تیمشارکت در فعال ،یاجتماع تیحما

کنند. پـژوهش وانـگ و هـانس  تر عنوان می یکمتر و مدت اقامت طوالن ضیتبع

ـــک ـــبکه لیتش ـــظ ش ـــا و حف ـــاع یه ـــارکتو  یاجتم ـــدر فعال مش ـــا در  تی ه

اجتمـاعی و اصـلی سـازگاری فرهنگـی  ۀلفـؤ دو م عنوان بـهرا  یعمـوم  یها مکان

  ) ۲۰۱۴گ و هانس، (وان کند. معرفی می

عملکـرد افـراد در  ۀبرحسـب نحـو  تـوان یمـ را مـاعیتاج-فرهنگی یسازگار

. عملکرد روزانه موضوعات خردی مانند خریـد، کرد یریگ روزانه اندازه کارهای

عمومی، پیدا کـردن راه خـود در محلـه و تنظـیم ارتباطـات  ونقل حملاستفاده از 
 

1. Behavioral competence 
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ــره  ــه وارد در شــود را شــامل می روزم ــد . البت مراحــل بعــدی مطالعــات خــود دی

ماننـد  تـر هـای ذهنی  اجتماعی پیـدا کـرد و آیتم و فرهنگیازگاری تری به س جامع

را نیز به آن اضافه کرد. برای مثال  میزبان ۀمواجهه با نظام فرهنگی و سیاسی جامع

درک لطیفـه و طنـز در «، »بینی مـردم محلـی درک جهـان«هـای  توان بـه آیتم می

اشـاره کـرد. در جـدول » ی محلـیپذیرش نظام سیاسـ درک/«و  »میزبان ۀجامع

 و میـدانی سـازگاری فرهنگـی ۀآیتم پیشـنهادی وارد بـرای مطالعـ۴۰، ۲-۱شمارۀ 

  )۱۹۹۹مشاهده است. (وارد و کندی،  اجتماعی قابل

  های مقیاس سازگاری فرهنگی و اجتماعی وارد و کندی آیتم :۱-۲ۀ جدول شمار

فرهنگی و اجتماعیهای مقیاس سازگاری  آیتم  

ـــه   یابی دوست ـــردن ب ـــادت ک ع

پیدا  غذاهای محلی/

کردن غـذایی کـه از 

  برید آن لذت می

مواجهه بـا افـرادی کـه 

  اند به شما خیره شده

برخورد با کارکنان در 

  دانشگاه

  

ـــتم    ـــتفاده از سیس اس

  عمومی ونقل حمل

ـــوانین و  ـــروی از ق پی

  مقررات

 ها/ شـاپ رفتن به کافی

 های غــــــذا/ غرفــــــه

ــــــــــــــتوران ها/  رس

  ها فودکروت

های خود در  بیان ایده

 کالس

  

مواجهه با افراد دارای   قدرت بیان خود 

  قدرت

ـــه/   ـــان  درک لهج زب

 محلی

  

ــانواد ــا خ ــدگی ب  ۀزن

 میزبان

  

عادت کردن به سرعت 

  زندگی

زندگی دور از اعضـای   مواجهه با بوروکراسی

خـــانواده در خـــارج از 

ـــتقالل از  ـــور/ اس کش

  والدینتان

پــذیرش/ درک نظــام 

 سیاسی محلی

  

ــــی  درک جهــــان  انطباق با آداب محلی  خود ۀانطباق با محل  رفتن به خرید بین

  مردم محلی
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فرهنگی و اجتماعیهای مقیاس سازگاری  آیتم  

ــدادهای  ــه روی ــتن ب رف

اجتمــــــــــــــــاعی/ 

هـــــــــــا/  گردهمایی

  ها مراسم

ــراری ارتبــاط بــا  برق

ــراد از قومیت ــای  اف ه

  مختلف

عادت کردن بـه تـراکم 

 جمعیت

  

درک نگاه محلـی بـه 

 فرهنگ

  

به روش معمول عبادت 

  خود

ـــا ـــاط ب ـــنس  ارتب ج

  مخالف

 ارتباط با افراد مسن

  

شناخت نظام ارزشـی 

 محلی

  

صحبت کردن در مورد 

  خود با دیگران

ـــو  ـــا  ۀنح ـــه ب مواجه

  خدمات نامطلوب

مواجهه بـا افـراد دارای 

  های باالتر منزلت

ــد  دیــدن چیزهــا از دی

 مردم محلی

  

ــز در  درک لطیفــه و طن

  میزبان ۀجامع

راه خــود پیـدا کــردن 

 اطـــراف ۀدر منطقـــ

محـــــل زنـــــدگی و 

  تحصیل

درک آنچه در دانشگاه 

  شود از شما خواسته می

ــــــای  درک تفاوت ه

 فرهنگی

  

کنار آمدن با کسی که 

 گر/ مقابله ناخوشایند/

  پرخاشگر است

 وهوا کنار آمدن با آب

  

کنــار آمــدن بــا کــار 

کادمیک  آ

  

ــــدن دو  ــــایی دی توان

طــرف یــک موضــوع 

  فرهنگی بین

  Wilson, J. ,2013 منبع:

شـناختی و  برخی از محققان سازگاری تحصیلی را به ایـن دو (سـازگاری روان

 عنوان بـهکنند. سازگاری تحصـیلی ابتـدا  اجتماعی) اضافه می-سازگاری فرهنگی

) و بعـدها ۱۹۷۵بر ترک تحصیل موردتوجه تینتـو قـرار گرفـت (تینتـو،  مؤثر ۀلفؤ م

کـرد. المللـی راه پیـدا  محققان دیگر به ادبیات سازگاری دانشـجویان بین وسیلۀ به

 یدانشجو بـا فضـا یلیبه تطابق نگرش، عملکرد و تعهد تحص یلیتحص سازگاری

ــگاه ــتو  یدانش ــاره دارد. سیاس ــگاه اش ــگ، ژو و ژ (دانش ــازگار«) ۲۰۱۴ان  یس

مختلـف  های آموزشـی خواسـتهدر مواجهه بـا  نشجودا تیموفق زانیبه م یلیتحص



 ۲۷/ یدر مطالعات جهان یو فرهنگ یبخش دوم: مسائل اجتماع

 
 

» .شـود مربـوط می یلیتحصـ طیمحـ در تیکاربرد، عملکرد و رضا زه،یمانند انگ

) وانـــگ و هـــانس پـــس از مطالعـــه روی ۶۷۸: ۲۰۱۲و همکـــاران،  سینتـــیر (

ـ ۀدسـت را در چهـار هـا یلی آنتحصـ یسـازگار ۀتجربالمللی،  دانشجویان بین
ّ
 یکل

 تیر یو مد یموانع زبان ،یمنابع دانشگاه ،یدانشگاه یها تی: فعالندخالصه کرد

  ) ۲۰۱۴(وانگ و هانس،  زمان.

المللـی  پـذیری دانشـجویان بین فرهنگ ۀهایی کـه بـرای مطالعـ از دیگر مـدل

بعـد شـناختی،  شـامل اسـت کـه ١نزیمـدل منـدوزا و مـارتمورداستفاده قرارگرفته، 

و  یبعـد رفتـار ۀدهنـد نشـان ییعادات غـذاشود. برای مثال  عاطفی و رفتاری می

 در ارتبــاط بــا یعــاطفبعــد  اســت. یشــناختبعــد  ۀدهنــد اســتفاده از زبــان نشــان

  شود. (کاگان و کوهن)  می یابیشدن ارز  یاجتماع

  همان یمیزبانی از م

های دموگرافیـک و شخصـیتی  گی، ویژ فرهنگی و سازگاری اجتماعییک طرف 

) ۲۰۱۸میزبان (رایـن،  ۀتعامل جامع ۀقرار دارد. در طرف دیگر اما نحو  دانشجویان

اجتمـاعی، و گذار بر تطابق فرهنگـی تأثیرهای  لفهؤ از م) «۲۰۱۴(وانگ و هانس، 

هـای پیشـین بـه آن توجـه  هشارتباط با اتباع کشور میزبان است که در پـژو ۀنحو 

اجتمـاعی  ۀشده اهمیت شـبک ) مطالعات انجام۱۳۹: ۱۳۹۷(موالیی، .»است شده

) ۱۹۹۳دهــد.(وارد و کنــدی،  در ســازگاری اجتمــاعی فرهنگــی را نشــان می

گاهی از فرهنگ میزبان، برقـراری روابـط برابـر و ۲۰۰۲(راجاپاکسا و داندس،  ) آ

اجتمـاعی دانشـجویان را  و سازگاری فرهنگـی ،روابط صمیمانهو داشتن مطلوب 

  )  ۱۹۹۸کند. (هامر، وایزمن، راسموسن و بروسکه،  تسهیل می

عواملی است که توجه بیشتری را به خـود جلـب  ءداشتن دوستان نزدیک جز

است. چراکه داشتن دوستان محلی در آشنایی با فرهنگ میزبان، تنظیم امور  کرده
 

1. Mendoza and Martinez 
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 بسـیار اثرگـذار معی و در کـل ورود بـه جامعـههای ج روزانه، دسترسی به فعالیت

المللـی در کنـار  یان بینرو سیاست اکثر کشـورها اسـکان دانشـجو  است. ازهمین

المللــی در منــازل  دانشــجویان بــومی و بــاالتر از آن اســکان دانشــجویان بین

المللـی یـک  های داوطلب است یا در دانشـگاه بـرای هـر دانشـجوی بین خانواده

 شود. انتخاب می بومی همیار از بین اساتید یا دانشجویان

ــبک ــکیل ش ــه تش ــت ک ــح اس ــت اجت ۀپرواض ــتن حمای ــط، داش ــاعی و رواب م

المللـی بـه نحـوه و میـزان  بـیش از دانشـجوی بین ،یابی در کشـور بیگانـه دوست

میزبــان بــه  ۀمیزبــان وابســته اســت. در ایــن زمینــه نگــرش جامعــ ۀپــذیرش جامعــ

شهروندان سایر کشورها و تساهل و تسامح آنان در پذیرش تفاوت فرهنگی بسـیار 

یخی زیادی در تعامل با سایر تار  ۀیافته که تجرب مهم است. کشورهای کمتر توسعه

هراسـی، خـودبرتربینی کـاذب و  ها ندارند؛ یـا جـوامعی کـه دچـار بیگانه فرهنگ

با اکراه بیشتری آغـوش  ،های ذهنی در مورد سایر اقوام و ملل هستند برخی کلیشه

هــای  ویژگی«رو  کننــد. ازهمــین المللــی بــاز می خــود را بــه روی دانشــجویان بین

اجتمـاعی اسـت کـه -گذار بر تطابق فرهنگیتأثیر ز عوامل فرهنگ میزبان، یکی ا

انـد  ها نشـان داده نمونه، برخی پژوهش عنوان بهاست،  ها شناسایی شده در پژوهش

اجتمـاعی افـراد بیگانـه را بـا -آمیز اتباع میزبان، انطبـاق فرهنگـی که رفتار تبعیض

فــزایش گــرا و ا کنــد. در مقابــل، حضــور در جوامــع کثرت می رو روبــهدشــواری 

گرایانه در میان اتباع میزبان، کاهش اضـطراب افـراد بیگانـه و  های کثرت گرایش

بـه نقـل از مـوالیی،  ۱۹۷۵اجتماعی را در پی دارد.(بری، -تسهیل تطابق فرهنگی

دهــد مواجهــه بــا تبعــیض از موانــع جــدی  هــا نشــان می ) همچنــین پژوهش۱۳۹۷

فرهنگـی دانشـجویان اسـت. (هـامر، وایـزمن، راسموسـن و سازگاری اجتمـاعی 

  ) ۲۰۰۷) (پیرازلی و گراهام، ۱۹۹۸بروسکه، 

  



 

 

  بخش سوم
  های سیاستی تجربه

کنیم تـا  سـایر کشـورها را مـرور مـیتجربیـات عملـی در این بخش چند نمونه از 

های جدیـد در سـاحت  بـا ایـده تـری پیـدا کنـیم و له دید وسیعئنسبت به ابعاد مس

ها تنـوع  ریزی آشنا شویم. مالک ما در انتخاب این نمونـه گذاری و برنامه سیاست

بـر  مـؤثرامـل و است. البته دسترسی به اطالعـات هـم از ع ها بوده یی آناباال و کار 

  ها است. نمونه انتخاب نمونه
ّ
شـهری  ای/ ی، منطقههای انتخاب شده سه سطح مل

هــا و کشــورهای  از قاره ها ایــن نمونــه شــود. همچنــین شــامل می و دانشــگاهی را

ــف انتخــاب شــده ــود.  مختل ــوع پوشــش داده ش ــا و ســالیق متن ــا رویکرده اند ت

دیگـر  ای ازسوی های منطقه سو و نمونه برآن کشورهای پیشرو و موفق ازیک عالوه

  .  اند گرفتهمدنظر قرار 

 
ّ
لنـد، آمریکـا و ترکیـه یهای سـه کشـور نیوز  ی مروری بر سیاسـتدر سطح مل

دولـت و  ۀگذاری در ایـن زمینـه بـر عهـد لنـد سیاسـتی. در نیوز خواهیم داشـت

های رسمی دولـت  رو سیاست است. ازاین و اشتغال  مهارت ،یآموزش عال زارتو 

. آمــوزش عــالی در آمریکــا بیشــتر از دولــت تحــت مــدیریت کنیم مــیرا بررســی 
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های شورای آمریکایی آموزش  امهها و برن نهادهای خصوصی است، ما هم گزارش

ــاعی متشــکل از  ــی غیرانتف ــاد آموزشــی اســت، موردتوجــه ۱۷۰۰را کــه انجمن نه

ردیابی  ها در سطوح مختلف قابل ها و برنامه . در ترکیه هرچند سیاستدهیم میقرار

المللـی (اوِدف) تمرکـز  های دانشـجویان بین تشـکل ۀاتحادی ۀاست، اما ما بر تجرب

  ل است. مّ أت رکیه از این جهت متفاوت و قابلت بۀ. تجرکنیم می

های شـهرداری آن  شهری ابتدا بـه شـهر سـیدنی و برنامـه ای/ در سطح منطقه

المللی شـدن  آرمانی همه شهرهایی است که آروزی بین ۀ. سیدنی نمونپردازیم می

المللی آموزنده خواهد بود.  پرورانند، نگاه این شهر به دانشجویان بین را در سر می

را مـرور  ،هـای کانـادا های دولت ایالتی ساسـکاچوان، از ایالت بعد از آن سیاست

شـکی دانشگاه علوم پز ؛ پرداختخواهیم دو دانشگاه  ۀبه تجرب درنهایت. کنیم می

  دانشگاه استانبول در ترکیه. اروپای شرقی و  ورشو در

  المللی  گذاری دانشجویان بین سیاستدر لند ییوز تجربۀ ن

لندینیوز 
1
خوشـنامی در  بـه باتوجهو  المللی ساله در جذب دانشجویان بین۲۵ ۀبا سابق 

خیلی زودتر از سایر کشورها به نیازهای فرهنگی و اجتمـاعی دانشـجویان  ،این زمینه

»المللی دانشجویان بین سالمت روان«لین دستورالعمل المللی توجه کرد. اوّ  بین
2
در  

خـود  ،سبب پیشگامی در ایـن زمینـه لند بهیدر این کشور منتشر شد. نیوز  ۲۰۰۲سال 

اسـتانداردهای الزم بـه  ۀنامد. هـدف از ایـن دسـتورالعمل ارائـ می» رهبر جهان«را  

مین نیازهـای معنـوی أالمللی بـرای تـ سسات مرتبط با دانشجویان بینؤ ها و م دانشگاه

روزرسـانی  بـار بـه های بعـد چنـدین دانشجویان اسـت. ایـن دسـتورالعمل طـی سـال

 

  هاي زیر است:  . محتواي این بخش برگرفته از گزارش1
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 ۳۱/ یاستیس یها بخش سوم: تجربه

 
 

ــا«) بهزیســتی و امنیــت ۲۰۲۱آن ( ۀاســت. در آخــرین نســخ  شده ــه معن داشــتن  یب

و  ها هاز خــود، روابــط و تجربــ تیرضــا ،یریپــذ مثبــت، انعطــاف یچــارچوب ذهنــ

الزم برای دستیابی به ایـن است. اقدامات  تعریف شده» یریادگیدر جهت  شرفتیپ

بـه سـاختار سـازمانی  این دستورالعمل لاست. بخش اّو  ارائه شده بخش۴هدف در 

اقدامات الزم در محیط آموزشـی و به بخش دوم  ،پردازد سسات آموزش عالی میؤ م

بـه آن نیـز دهـد. بخـش چهـارم  بخش سوم اقدامات الزم در خوابگاه را پوشش می

المللی و نیازهای خـاص آنـان اختصـاص دارد. در  آموزان) بین دانشجویان (و دانش

  خوانیم.  ن دستورالعمل را میای توجه قابلهای  ادامه قسمت

 سساتؤم ۀبین هم واحد کردیرو اتخاذ از تیحما یبرا یسازمان یساختارها. ۱

 دانشجویان منیتو ا بهزیستی یبرا

روزرسـانی  به ۀهای الزم در مورد ساختار سازمانی، نحو  در این بخش دستورالعمل

ف ارتقـای دهی اطالعات، آموزش کارکنان و شرح وظایف آنان بـا هـد و گزارش

شـود. بـرای مثـال نهادهـای آمـوزش عـالی  بهزیستی و امنیت دانشجویان ارائه می

 
ّ

  ف هستند به کارکنان خود در خصوص موارد زیر آموزش مداوم ارائه دهند: موظ

 دانشجویانمختلف  یها گروهبهزیستی  ئل مرتبط بادرک مسا    

 گفتـار یـا رفتارهـا ،ینژادپرست وقایع مرتبط باو گزارش به موقع  ییشناسا 

 یو قلدر زیآم ضیتبع

 تیـحما ۀنحـو  ازجمله یو جنس یکیز یو پاسخ به خشونت ف یریشگیپ 

 دادن و گزارش یاز فرهنگ افشاگر

 کننده نگران یو گزارش به موقع حوادث و رفتارها ییشناسا  

 گاه منیـت (شـامل سـواد و ا بهزیستی یو ارتقا یموضوعات مربوط به آ

گاه یو خودآزار یخودکشمرتبط با سالمت روان،  گاه جیترو ی، آ  یآ

  )سالم یسبک زندگ جیترو ، از مواد مخدر و الکل



 کشورها ریسا ۀتجرب ؛یالملل نیب انیدانشجو یو اجتماع یفرهنگ یسازگار /  ۳۲

 

اقــدامات الزم بــرای بهزیســتی و امنیــت دانشــجویان (بــرای دانشــجویان . ۲

 المللی)  داخلی و بین

 آموزشـی یهـا طیمحـ«ایجـاد و تقویـت  هایی بـرای  این بخـش دسـتورالعملدر 

دربرگیرنـده من،یا یتالیجید و  یکیز یف
1

شـود.  ارائـه می» و در دسـترس یتیحمـا ،

  اقدامات الزم عبارت است از:  ازجمله

 ینژادپرسـت ازجملـه( ینژادپرسـت ض،یاز تبعـ یناشـهای  بیکـاهش آسـ 

هـای  آموزش ۀو ارائـ اسـتفاده و سـوء تیـآزار و اذ ،ی)، قلدرساختاری

 در این زمینه کارکنان و الزم به دانشجویان

  آموزشی طیدر سراسر مح دربرگیرندگیفرهنگ  جیترو  

 یآموزش ۀها در طول دور  ه گرو ۀهم یفرهنگ تمایالتو  ازهایاز ن تیحما  

 آموزان که در آن  زبان یدر دسترس برا آموزشی یها طیفراهم کردن مح

 .ارتباط برقرار کنند گرانیبتوانند با د 

 طیر محفعاالنه دهایی را فراهم کنند که دانشجویان  مدیران باید فرصت 

راحـت بـه  الیـخود مشـارکت کـرده و نظـرات خـود را بـا خ یآموزش

 یهـا شـبکه ۀروابط و توسع جادیامحیط باید مناسب اشتراک بگذارند. 

 باشد.  یو فرهنگ یاجتماع

 ۀمدیران باید در طراحی محـیط فیزیکـی و دیجیتـالی بـه دسترسـی همـ 

ها به آن توجه کنند. موانع دسترسـی بایـد شناسـایی و در صـورت  گروه

ــازطراحی محیط ــان برداشــته شــود. در ب هــای فیزیکــی و  امکــان از می

  شوند.  دانشجویان  مشارکت دادهدیجیتالی 

  

  

 

1. Inclusive 
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(بـرای  الزم برای بهزستی و امنیـت دانشـجویان در خوابگـاه اقداماتسایر . ۳

 )  المللی دانشجویان داخلی و بین

های اداری و حقوقی الزم در  در این بخش عالوه بر توضیح مفصل در مورد رویه

و  یتیمثبــت، حمــا یطــیمح«هــا، اقــدمات بســیاری بــرای ایجــاد  خوابگاه ۀزمینــ

شـود. در ایـن بخـش بـه گـزینش و  ارائه می» ییدر خوابگاه دانشجو دربرگیرنده 

ــژه ــه وی ــجویی توج ــاه دانش ــان خوابگ ــوزش کارکن ــ ای شده آم ــین اس ت. همچن

هــا محیطــی امــن، تعــاملی و مثبــت بــرای  هــای الزم بــرای آنکــه خوابگاه فعالیت

  است. ارائه شده ،المللی باشند دانشجویان داخلی و بین

آمـوزان و  تی و امنیـت بـرای نهادهـایی کـه دانشسیالزم برای بهز  اقدامات. ۴

 کنند.  نام می المللی را ثبت دانشجویان بین

المللـی و  آمـوزان و دانشـجویان بین در این بخش به نیازها و مسـائل خـاص دانش

، اّولیهآشنایی  ۀنام، بیمه، ویزا، برنام بازاریابی و تبلیغ، مسائل ثبت ازجملهمهاجرین 

  شود.  می  پرداخته و نظارت بر عوامل آموزش تیر یمد شکایت و

مان بـرای دانشـجویان أگذاری تو  توجه این دستورالعمل سیاست از نکات قابل

المللـی کـردن  انـد کـه بین خوبی دریافته المللی است. طراحان آن به داخلی و بین

فضای دانشگاه با توجه یک سویه به یکی از این دو گـروه ممکـن نیسـت، بلکـه 

گرایی و ادغام کامل این دو گـروه بـا یکـدیگر  المللی از هم برعکس دانشگاه بین

 لند هستندیهای قومی نیوز  ها که از اقلیت العمل مائوریآید. این دستور  می دست به

  .داده استنیز موردتوجه ویژه قرار  را

لند اقـدامات یهه پس از ابالغ و اجرای این دستورالعمل، دولت نیوز دحدود دو 

ــترش داد.  ــه را گس ــن زمین ــود در ای ــهخ ــلی ازجمل ــدامات اص ــروژ « ˓اق ــ ۀپ  ۀتجرب

»یالملل نیب ییدانشجو 
1
 ۀتجربـ میتـوان یچگونـه مـ«اوکلند بود که بـا عنـوان فرعـی  

 

1. International Student Experience Project 
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انجـام یافـت. در ابتـدای ایـن » م؟یدر اوکلنـد بهبـود بخشـ ی راالملل نیب انیدانشجو 

و تنـوع  یاجتمـاع فراگیـریدر  یرهبر جهان عنوان به میخواه یما م«پروژه ذکر شده 

 ربـ دیـکـار، مـا با نیانجام ا یبرا«که  نتایج پروژه نشان داد» .میشو  دهیاستعدادها د 
,

یدانشـگاه وندر  ۀفراتر از تجربـ
 نجـایبـه ا یالمللـ نیب انی. دانشـجو میتمرکـز کنـ 1،

. رشـد کننـد رده وخود تجربه ک التیرا فراتر از تحص لندیوز یدر ن یتا زندگ آیند می

 دیـمـا با نی. بنـابراهسـتند التیکامل فراتر از تحص یزندگ کی به دنبال یبرخ حتی

ی به
ّ
ایـن رویکـرد  .»میر یدرنظربگ یالملل نیب انیدانشجو  پیرامون یستمیاکوس طورکل

ــهیهای بعــدی دولــت نیوز  در سیاســت اســتراتژی بهزیســتی «خصــوص ســند  لنــد ب

منتشـر  ۲۰۱۷اسـت. ایـن سـند کـه در ژوئـن  نیز دنبـال شده» المللی بین دانشجویان

  دهد.  خوبی نشان می لند را بهیهای اصلی دولت نیوز  رویکرد و سیاست ،شده

های آمـوزش عـالی در  هدف از انتشار این سند هماهنگی بـین نهادهـا و سـازمان 

 انیدانشـجو «انداز سند این اسـت کـه  است. چشم راستای اهداف مشترک عنوان شده

بـاال  تیـفیاز آمـوزش بـا ک ،ای پذیرا، ایمن و خـوب مواجـه شـوند با جامعه یالملل نیب

امــا » شــوند. شــناخته  ارزشــمند لنـدیوز ین ۀهمشــان در جامعــس خاطر بــهو  برنــدبلـذت 

 یالمللـ نیعـد ببُ  جویاندانشـ نیا«لند دارند؟ یالمللی چه سهمی در نیوز  دانشجویان بین

 درک و دهنـد یمـ شیمـا را افـزا ظرفیـت مطالعـاتی آورند، یما م یآموزش ستمیرا به س

 النیالتحصــ . فــارغدهنــد میوســعه را ت گــرید  یهــا هــا و فرهنگ از زبان هــا یلنـدیوز ین

 ارتباطـاتشـوند و از  یمـ لیتبـد لندیوز یالعمر ن و مدافعان مادام رانیما به سف المللی بین

لنـد یدلیـل دولـت نیوز  همـین بـه» کننـد. یمـ تیحما یتجار یها و فرصت یالملل نیب

 نیـحفـظ ا یبرا شهرت دارد. ریمقصد امن و دلپذ کی عنوان به لندیوز ین«کید دارد: أ ت

 ۀمهـم اسـت و بـه ارائـ یالمللـ نیب انیدانشـجو  یبـرا یزیـچـه چ میبـدان دیشهرت، با

» .میادامـه دهـ کنـد، یهـا را بـرآورده مـ آن یازهـایو معتبـر کـه ن تیـفیبـا ک یا تجربه

بهزیستی اقتصادی، آموزش، سـالمتی و بهزیسـتی «هار بخش چاستراتژی موردنظر در 
 

1. Beyond the on-campus experience 
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ها در جـدول  مربـوط بـه ایـن اسـتراتژیاسـت. توضـیحات  ارائه شده» دربرگیرندگیو 

  .  آورده شده است ۳- ۱ۀ شمار 

  یمحل یها تیفعال یمال نیتأم« یبرا
ّ
در راسـتای پیگیـری ایـن » دیجد یو مل

 اسـتفاده خواهـد شـد. »آمـوزش صادرات  اتیحاصل از مال ۀبودج«ها  استراتژی

 به موارد ز  نیا
ً
 کمک کرده است: ریبودجه قبال

 اوکلند ییدانشجو  ۀتجرب ۀبرنام یطراح 

 ــرا محــدود یهــا نــهیو گز  المللــی بین انیدانشــجو  یازهــاین ۀمطالعــ  یب

  فراتر از اوکلند ییدانشجو  ۀتجرب ۀبرنام طراحی

 آن ۀو ارزش گسترد المللی بینها از آموزش  یلندیوز یدر مورد ادراکات ن قیتحق 

 المللی بین انیدانشجو  یاطالعات برا یساز طرح ساده.  

قوت این سـند اسـتراتژیک اسـت و  طنقا زپروژه ا ۀشفاف کردن محل بودج 

ـ تواند الگوی خوبی برای سیاست می
ّ

ف گذاران باشد. در ادامه دولت خود را موظ

  اقدامات زیر را انجام دهد:  ۲۰۱۸-۲۰۱۷کند در سال  می

 پشـتیباتی از  یبـرا دیـجد یها تیفعال یبودجه برا صیو تخص شناسایی

 »المللی بهزیستی دانشجویان بیناستراتژی «

 اوکلند  ۀبرنام تداوم 

  یایـهـا مزا یلنـدیوز یتـا ن لنـدیوز یدر ن یالمللـ نیداستان آمـوزش بـبیان 

 انیرا درک کننـد و از آن اسـتقبال کننـد و دانشـجو  یالملل نیآموزش ب

 کنند. یاحساس ارزشمند المللی بین

 دانشـجویان  رایـدر اخت یدولتـ یهـا کـه سـازمان یاطالعـات یساز ساده

 .دهند یقرار م المللی بین

 در مورد استثمار در محل کار یالملل نیب انیدانشجو  الزم به اطالعات ۀارائ 

  در  زهیـانگ جـادیا یتواند برا یکه م یو مهاجرت یمقررات آموزشبررسی

 .ردیمورداستفاده قرار گ تیفیباک یالملل نیآموزش ب
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 کنم. یم یرا معرف »لندیوز ین المللی بین دانشجویان استراتژی بهزیستی« نیلمن خوشحالم که اّو 

. مـا آینـد می لنـدیوز یبه ن لیادامه تحص یاز سراسر جهان برا شجودان۱۲۵٫۰۰۰از  شیبهر ساله 

  نـه لنـدیوز ین خوشـنامی. را سپری کنند یها در کشور ما اوقات خوش آن ۀهم میخواه یم
ً
صـرفا

  .است لندیوز ین خوب از ۀتجربکیفیت باالی آموزشی، بلکه ناشی از  دلیل به

  المللی به زبانی غیر از زبان مـادری خـود تحصـیل می اغلب دانشجویان بین
ً
کننـد و بعضـا

 دلیل بـه یالمللـ نیب انیمهـم اسـت کـه دانشـجو لـین بـار دور از خـانواده خـود هسـتند. برای اّو 

  ۀ(جامع کشور مامشارکت در 
ّ

استقبال  ت،یموردحما یخوب به لند)ینیوز  ۀجامع دانشگاهی و کل

  .رندیقرار گ احترامو 

المللی را با هـدف حصـول  دانشجویان بین سالمت روانجهان بود که الزامات  کشور نیلاّو  لندیوز ین

ـالارائـه داد.  ،کننـد المللی خـود حمایـت و حفاظـت می سسات از دانشجویان بینؤ اطمینان از اینکه م  س

ـا تجدیـدنظر در  را اجـرا کـرد »یالمللـ نیب جویاندانشـ سالمت روان«دستورالعمل گذشته، دولت  کـه ب

 المللی تمرکز کرد. دانشجویان بین رایسسات بؤ رد متاو یش از پیش بر دسبمقررات جاری 

و  یاجتماع یها ، گروهشجویانبا دان ۲۰۱۶ هیاز ژوئی الملل نیآموزش ب نهادهای مسئول در 

 هــا حل راهکارآمــدترین و  مشــکالت اصــلی ۀانــد تــا دربــار  القــات کردهم یآموزشــسســات ؤ م

اسـت، » المللـی بهزیسـتی دانشـجویان بین یاسـتراتژ« هـاوگو  گفت نیا ۀجی. نتکنند وگو گفت

  شود.  دستورالعمل پشتیبانی می وسیلۀ بهتر دانشجومحور که  استراتژی کالن

و  نهادهـای خصوصـی ،یدولتـ یها سـازمان »یالمللـ نیب یاندانشـجو  بهزیستی یاستراتژ«

و  ییشناسـا بهزیستی دانشـجویان تیتقو  یرا برا ییها تا فرصت آورد یرا گرد هم م انیدانشجو 

 یبرا آموزش صادرات اتیمال محل از یا بودجهژی، تبرای حمایت از این استرامن  اجرا کنند.

  یها تیفعال
ّ
   .ام اختصاص داده دیجد یو محل یمل

در  المللـی بینآمـوزش  یدولـت بـرا کیاهـداف اسـتراتژ  یمن در حال بررسـ حال درعین

آمـوزش  دیـجد یاسـتراتژ یچند سال گذشـته هسـتم. تمرکـز مـن بـرا رییبه رشد و تغ واکنش

 ،بخـش اسـت نیـا یبـرا داریـرشـد پا جیتوسعه است، تـرو  درحال حاضر درحالکه  یالملل نیب

  لند و خود دانشجویان باشد. یبه نفع نیوز که  یطور به
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 یاسـتراتژ« شـده اسـت. لیمـا تبـد یصنعت بزرگ صادرات نیصادرات آموزش به چهارم

رشــد «و دســتور کــار  »۲۰۳۰تجــارت «بخــش را بــا دســتور کــار  نیــا »یالمللــ نیآمــوزش بــ

 »یدرس ۀبرنام« و »یآموزش عال یاستراتژ« تمرکز این موضوع کند. یهماهنگ م »کار و کسب

   کند. یمنعکس م المللی بین یها تیبر قابلرا  لندیوز ین

 یانداز مـن بـرا بـه چشـم یابیدسـت یبـرا »یالمللـ نیب یاندانشجو  بهزیستی یاستراتژ« نیا

وجوش و مرفه  پرجنب یلندیوز ین ساخت بهنقشی اساسی دارد؛ آموزشی که  یالملل نیآموزش ب

  المللی. کشوری پذیرا، خوب و امن برای دانشجویان بین کند، یکمک م

  پاول گلداسمیت

  تغالشآموزش عالی، مهارت و ا وزیر 
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لندینیوز المللی بین استراتژی بهزیستی دانشجویان: ۱-۳ۀ جدول شمار  

  دربرگیرندگی  سالمتی و بهزستی  آموزش  بهزیستی اقتصادی

دانشــــــــــــــــــجویان 

تواننــد  می المللــی بین

از خودشــان حمایــت 

  کنند:

دانشــــــــــــجویان • 

اطالعـــات  المللـــی بین

دقیقــــــی در مــــــورد 

ــه ــدگی و  هزین ــای زن ه

 ازجملـــــهتحصـــــیل، 

ای در  تغییــرات منطقــه

  هزینه ها، دارند.

دانشـــــــــــجویان  •

حقوق خود  المللی بین

 لنـدیبرای کار در نیوز 

و اسـتثمار  دانند را می

در محـــــل کـــــار را 

  کنند. تجربه نمی

دانشـــــــــــجویان  •

حقوق خود  المللی بین

ـــا محـــل  در رابطـــه ب

 ۀاقامـــــت و نحـــــو 

دسترسی بـه خـدمات 

برای حـل اختالفـات 

مربوط به محل اقامت 

  دانند. میرا 

 المللـی بیندانشجویان • 

ــــــــــــــــــجویان  دانش

بـــه نتـــایج  المللــی بین

ــــــت  ــــــی دس آموزش

ــــــــد کــــــــه از  می یابن

ــــــــــــــــــــــیرها و  مس

هـــای آینـــده  انتخـــاب

هــــــــا حمایــــــــت  آن

  کند:  می

دانشـــــــــــجویان • 

داننـــد  می المللـــی بین

ـــــات و ؤ کـــــه م سس

ها  هایی که در آن دوره

ـــام می ثبـــت ـــد ن  ،کنن

 .کیفیت باالیی دارند

المللـی  دانشجویان بین• 

ـیل خـــود  ـــرای تحصــ ب

ـــــان  مهارت ـــــای زب ه

  انگلیسی مناسبی دارند.

دانشـــــــــــجویان • 

ــی بین ــایج  الملل ــه نت ب

آموزشی خوبی دست 

تواننـد  می یابند و می

ـــرای  ـــه خـــدماتی ب ب

حمایت از مسـیرهای 

تحصـــــیل بیشـــــتر 

دسترســـــی داشـــــته 

 .باشند

دانشــــــــــــــــــجویان 

ــــی بین ــــن الملل و  ایم

 تحـــــــت حمایـــــــت

 هستند:

ـــــــــــجویان •  دانش

ــــــــــــی بین از  الملل

های بهداشـتی  مراقبت

ی کـــه از نظـــر مـــؤثر

ــــب  ــــی مناس فرهنگ

گاه هسـتند و  ،است آ

ــی ــه آن م ــد ب ــا  توانن ه

 دسترسی داشته باشند.

ــــــــــــجویان •  دانش

داننـد کـه  می المللی بین

نــــد یچگونــــه در نیوزل

  ایمن باشند.

ـــــــــــجویان •  دانش

ــــی بین ــــوانین  الملل ق

ــه ینیوز  ــوط ب ــد مرب لن

جــــرم و خشــــونت، 

و  خـود حقوق قانونی

گزارش جـرم را  ۀنحو 

 می دانند.

ـــــــــــجویان •  دانش

توانند به  می المللی بین

ـــل حمل ـــن و  ونق ایم

 المللـی بیندانشجویان 

خــوبی موردپــذیرش  بــه

ــرام قرارمی ــد  و احت گیرن

ـــاعی و  ـــات اجتم ارتباط

  :دارند

دانشــــــــــــجویان • 

لنـد یدر نیوز  المللی بین

مورداســــتقبال مــــردم 

داننـد کـه  هستند و می

هــــا در  مشــــارکت آن

 .ارزشمند است جامعه

ـــــــــــجویان •   دانش

در اصــالح  المللــی بین

ها و  سیاســــــــــــــت

ها مدنظر قرار  استراتژی

  . گیرند می

دانشــــــــــــجویان • 

به اطالعات  المللی بین

الزم در مورد خـدمات 

اجتمــاعی، فرهنگــی و 

خـود موردنیـاز مذهبی 

 دسترسی دارند.

دانشــــــــــــجویان • 

ـــی بین ـــاس  الملل احس

ــی ــع  م ــد در جوام کنن

انـد و  خود ادغام شـده
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  دربرگیرندگی  سالمتی و بهزستی  آموزش  بهزیستی اقتصادی

ـــغلی و از  ـیرهای ش ــ مس

اقــامتی کــه در دســترس 

 اطالع دارند. هاست، آن

ـــــــــــجویان •  دانش

توانند به  می المللی بین

 انخدماتی که مشـاور 

 ،کننـد مالی ارائـه مـی

  .دسترسی داشته باشند

دانشـــــــــــجویان • 

خـــدمات  المللـــی بین

فرهنگی مناسب را در 

ـــی ؤ م ـــات آموزش سس

  .کنند تجربه می

اعتمـاد دسترسـی  قابل

  داشته باشند.

هــــا  هــــای آن تفاوت

ـــــرار  ـــــل ق موردتجلی

  گیرد.  می

  THE INTERNATIONAL STUDENT WELLBEING STRATEGY, JUNE 2017منبع: 

 شود: یم یبانیپشت ریبا موارد ز موردانتظار  جینتا

 فـراهم  یالمللـ نیب انیدانشـجو  یرا بـرا یاعتمـاد اطالعات قابـل دولت

 .است یاستراتژ جیاز نتا تیحما یخدمات برا ۀارائ یکه مبنا کند یم

 دسـتورالعملبـه تعهـدات  یآموزش سساتؤ مکند که  یم نیتضم دولت 

کننـد تـا از  یعمـل مـ یالمللـ نیبـ انیدانشـجو  سالمت روان یخود برا

 کنند. تیحما یاستراتژ نیا های خروجی

 آمریکاالمللی در  گذاری در رابطه با دانشجویان بین تجربۀ سیاست

های کشـور آمریکـا ها و رویکردهـای رایـج در دانشـگاه برای آشنایی با سیاست
1
 

ریکـایی شـورای آم وسیلۀ بههای منتشرشده  ها و برنامه بهتر است نگاهی به گزارش

به شـکل انجمنـی غیرانتفـاعی  ۱۹۱۸بیندازیم. این شورا در سال  (ACE) 2آموزش

مـدرک  یکـالج و دانشـگاه دارا۱۷۰۰بـا عضـویت  حاضـر درحالسیس شده و أت

 

  سایت انجمن در دسترس قرار گرفته است با عنوان: . محتواي این بخش برگرفته از گزارشی است که در وب1
"Internationalization in Action Internationalizing the Co-curriculum Part One: Integrating 
International Students" 

2. American Council on Education (ACE) 
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دهـد.  به فعالیت خـود ادامـه می مرتبط یها ها و شرکت ها، سازمان معتبر و انجمن

سسـهؤ سایت رسمی م بنابر معرفی موجود در وب
1

آمـوزش  ۀجامعـ«انجمـن  ، ایـن

نوآورانـه و  یهـا وهیش جیمؤثر و ترو  یعموم یمش شکل دادن به خط یرا برا یعال

  »کند. می جیباال بس تیفیبا ک

 ۀسازی آموزش عالی و مـدیریت بهینـ المللی فعالیت انجمن، بین ۀزمین ازجمله

شـتر گرایی بی های متنوعی را برای هم المللی است. انجمن پژوهش دانشجویان بین

ایـن  براسـاسدهـد و  المللـی انجـام می بین2ها و موفقیت دانشـجویان  در دانشگاه

هایی را برای توصیه بـه  نامه ها، سیاست های واصله از دانشگاه ها و گزارش پژوهش

در  یسـاز یالملل نیب« ۀها مجموع نامه این سیاست ازجملهکند.  ها تهیه می دانشگاه

پردازد. مـرور  می» یالملل نیب انیادغام دانشجو «ل آن به است که بخش اّو » عمل

های آمریکـا را  های دانشـگاه رویکردهـا و سیاسـت ˓نامه کوتاهی بر ایـن سیاسـت

  دهد.  نشان می

 ۀو ارائـ المللـی بین انیاز حضـور دانشـجو مندی حـداکثری  بهره یبراانجمن 

 کنـد: کلیـدی را توصـیه می ۀتمرکز بـر چهـار حـوز  ها آن هبممکن  ۀتجرب نیبهتر 

رفـع  یبـرا ی سـازگاریهـا خـدمات و برنامـه ،المللـی بین انیاستقبال از دانشـجو 

و  انیدانشـجو  ریو سـا المللـی بین انیدانشـجو  نیتعامـل بـ لیها، تسـه آن یازهاین

    .انیدانشجو  اتیتجرب یابیارز 

   

 

1. https://www.acenet.edu/Pages/default.aspx 

2. Inclusion and success 
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  یالملل نیب انیدانشجو از بهتر یمند بهره یبرا تمرکز یها حوزه: ۱-۳ شمارۀ ریتصو

   المللی بیناستقبال از دانشجویان . ۱

المللی با موانع زیـادی مواجـه هسـتند، اشـتیاق مـدیریت دانشـگاه  دانشجویان بین

هرقدر هم که زیاد باشد برای فائق آمدن بر این موانع کافی نیست. بلکه دانشـگاه 

هایی را برای تسهیل زندگی دانشـجویان فـراهم کنـد.  فعاالنه برنامه صورت بهباید 

المللی، ارزیابی فضای عمـومی  لین قدم برای استقبال مناسب از دانشجویان بیناوّ 

  دانشگاه است. 

  های زیر تعریف و ارزیابی کرد: توان به روش فضای عمومی دانشگاه را می

 نشگاهیدا ۀجامع یاعضا نیب یفرد نیتعامل ب براساس 

 و کارکنان جویاندانش »هایها، رفتارها، استانداردها و عملکرد نگرش«از  یبیترک 

 جـو  ،یتنـوع سـاختار ،یخیتـار  راثیـم«که شامل  یچندبعد یمفهوم

  .است» یرفتار ابعاد و یروان

 مذهب) ت،ینژاد، قوم ت،ی(جنس یفرهنگ تیهو  یها حوزه براساس.  
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 انیدانشـجو  ۀتجربـبهبـود  یبـرا یچارچوب عنوان بهفضای عمومی استفاده از 

 یفــرد یهــا یژگــیو  یکمــک کنــد تــا بــه جــا رانیتوانــد بــه مــد یمــ المللــی بین

 فضـای عمـومی .نندتحت کنترل خود تمرکز ک یطیعوامل مح ی، روشجویاندان

را طـور حـس رفـاه آنـان  و همـین یالمللـ نیب انیارتباط دانشـجو  تواند یدوستانه م

کمـک کنـد.  بهتر یلیموفق و عملکرد تحص یفرهنگ یسازگار بهدهد و  شیافزا

بـه  1»المللی بین یاندانشجو دوستانه برای  سیپرد «ها برای ایجاد  دانشگاهاز  یبرخ

در سـال پردازند. برای مثال  می ها و حمایت از آن ییامور دانشجو  رانیآموزش مد

 انیخدمات بهتر به دانشجو  ۀمنظور ارائ به) MSU( گانیشیم یالتی، دانشگاه ا۲۰۱۳

برای کارکنان خود تورهای مطالعاتی به مقصد چین ترتیـب داد تـا بـا  ،خود ینیچ

  آموزش عالی چین از نزدیک آشنا شوند. 

تواننـد در دسـتور کـار قـرار دهنـد،  ها می هـایی کـه دانشـگاه از دیگر فعالیت

خدمات قبل از ورود
2

کمـک بـه  یا بـرار  ییها برنامـه ها دانشگاه از یبرخاست.  

ارائـه » از ورود شیخـدمات پـ«با عنـوان  شانیها و خانواده یالملل نیب انیدانشجو 

گسـترش  به باتوجهشود. اما  کنند. این ارتباطات اغلب از طریق ایمیل انجام می می

هـای فیسـبوکی و  یـا گروه» هـای زنـده چت«ارتباط از طریـق  ،های جمعی شبکه

هایی است که  دانشگاه ازجملهرشد است. دانشگاه ایالتی اوهایو  مانند آن نیز روبه

 ۀدرواز  کنـد. دانشـگاه اوهـایو از دفـاتر های قبـل از تـرک خانـه برگـزار می برنامه

 ۀکـه در کشـورهای برزیـل، چـین و هنـد مسـتقر هسـتند و در زمینـ خود یجهان

  گیرد.  کنند، به این منظور کمک می فعالیت میو تبادل دانشجو  جذب

پیدا کـردن مسـیر در بـدو و  دیکشور جد کیفرود آمدن در  :3خدمات ورود

احسـاس  یبـرا توانـد یشروع خوب میک شود. اما  یتواند باعث سردرگم یمامر 

 یها هـا و دانشـگاه از کالج یاریبسـ رو ازهمین مهم باشد، اریبس انیتعلق دانشجو 
 

1. International student-friendly campus 

2. Pre-arrival Services 

3. Arrival Services 
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 یفرودگـاه ییجـا هجاب استقبال و ۀبرنام یالملل نیب انیدانشجو  یمتحده برا االتیا

 .کنند یرا فراهم م

 برنامؤ م :1با دانشگاه ییآشنا ۀبرنام
ً
 یرا برا یا جداگانه آشنایی ۀسسات معموال

به کارکنان اجـازه  این برنامهدهند.  یارائه م دیجد یو داخل المللی بین انیدانشجو 

 براسـاسجداگانـه و  صـورت بهخاص هر گروه  یها یو نگران ازهایدهد تا به ن یم

 ها رسیدگی کند.  وضعیت ویزای آن

  لمللی ا دانشجویان بین یازهایرفع ن یبرا ی سازگاریها خدمات و برنامه. ۲

پژوهـان  و دانـش انیدفتر خدمات دانشـجو هرچند مسئولیت اصلی مشاوران مستقر در 

ی کمک به دانشجویان در امور کنسولی و حقوقی است، اما این مشـاوران در الملل نیب

بـه  - یگرفتـه تـا عبـادت مـذهب دیـو خر  ونقـل حملاز - مورد طیف وسیعی از مسائل 

ل آنکـه پردازند. اما این به تنهـایی کـافی نیسـت. اّو  المللی می راهنمایی دانشجویان بین

 
ً
ــاد اســت. در ایــن صــورت برخــی از المللــی بســیار ز  تعــداد دانشــجویان بین بعضــا ی

ل بـه امـور حقـوقی و کنند تا گروه اّو  ها مشاوران دفتر را به دو گروه تقسیم می دانشگاه

تـری وجـود دارد و آن  گروه دوم به امور فرهنگی و اجتماعی بپردازند. اما موضوع مهم

  اینکه دانشجویان بین
ً
کننـد.  مطالبـات و نیازهـای خـود را درخواسـت نمی المللی گاها

داشـته  یبـه خـدمات دسترسـ انیدانشـجو  ریمتفـاوت از سـا یبـه روشـرو باید  ازهمین

 یالمللـ نیب انیدانشـجو . خدمات بهداشت روان اسـت روشن این موضوع باشند. مثال

ناشـی از  یاضـاف یفشـارهای متـداول در دانشـگاه و زا اسـترس یدر معـرض فشـارها

هـای فرهنگـی یـا احسـاس  تتفاو  یلدل بـه ممکن اسـت هستند. اما یفرهنگ سازگاری

دهنـدگان خـدمات  از ارائـه یبرخـ کمک به مرکز مشـاوره مراجعـه نکننـد. یبراشرم 

 یهــا کارگــاه ،یاجتمــاع یدادهایــرو  یکننــد بــا ســازمانده یمــ یســالمت روان ســع

  .کنند دایپ یالمللی دسترس بین انیبه دانشجو  دیگر یها برنامه ی یاآموزش
 

1. On-Campus Orientation 
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 کـار،المللی بین انیدانشجو  یازهایبرآورده کردن ن یراه برا نیکردن بهتر  دایپ

 ۀارائـوجـود نـدارد و  ها دانشـگاه یبـرا یستیچک ل ایفرمول  چی. هستین یآسان

 انیدانشـجو  نیدر بـ یحتـ. اسـت ای خدمات متناسب با نیازها کار بسیار پیچیـده

بـا  ییآشـنابـا ایـن حسـاب وجـود دارد.  زیـادیتنـوع  یـک دانشـگاه یالمللـ نیب

تنهـا راه  ،هـا آن اتیـبـه تجرب کیو گوش دادن از نزد  دانشگاه هر دردانشجویان 

کـه بـا هـدف  1اسـت. مرکـز آمـوزش جهـانی شـانیازهاینبـرای ارزیـابی  مطمئن

گاه« کنـد،  المللـی را تـرویج می آموزش بین» یفرهنگ نیو تفاهم ب یهمکار ،یآ

های مناسـب بـه  برنامـه ۀارائـالمللی و  در راستای شناسایی نیازهای دانشجویان بین

خالق برای حمایت  ریزی برنامه«ای با عنوان  ها فعال است. این مرکز در پروژه آن

ــی از دانشــجویان بین الملل
2

ــه»  ــوع اجراشــده در  لیســت مفصــلی از برنام های متن

سایت مجموعه در وب(است.  های آمریکا را آورده دانشگاه
3

 ،۱شـمارۀ و پیوست  

    )مشاهده است. ا قابله لیست این برنامه

کمـک گـرفتن از مشـاوران دفتـر  ،دیگر برای بهبـود عملکـرد مـدیریتی ۀنکت

مشاوران در این که  ییازآنجااست.  یالملل نیپژوهان ب و دانش انیدانشجو خدمات 

 ۀنیشـیمـاهر هسـتند (و ممکـن اسـت خودشـان پ المللـی بین یهـا تیکار با جمع

 نتواننـد بـه همکـارا یداشـته باشـند)، اغلـب مـ المللـی بین قیعال ای یچندفرهنگ

 یکـی. ببخشـند قیـخـود را تعم یفرهنگ نیکمک کنند تا درک ب گرید  یواحدها

 .  است یآموزش چندفرهنگ ایتنوع  ،دفتر ۀبالقو  منابعاز  گرید 

ــؤثراز دیگــر ابزارهــای  ییدانشــجو  یها تشــکل در ســازگاری دانشــجویان  م

 د،نـکن ینام مـ را ثبت یالملل نیب انیکه دانشجو  هایی سیپرد  ۀهم المللی است. بین

المللــی هســتند. ایــن  دارای یــک یــا چنــدین تشــکل ویــژه بــرای دانشــجویان بین

اعضـا  یرا برا یقو  یحمایت ۀشبک برخورداری از توانند حس تعلق و یمها  باشگاه
 

1. The Center for Global Education 
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 انیدانشـجو  یبرارا و اسکان موقت  ونقل حملمانند  یخدمات یفراهم کنند. برخ

ها بــا  . حتــی در بســیاری از مواقــع اعضــای ایــن باشــگاهکننــد یمــ فــراهم دیــجد

هـا را راهنمـایی  دانشجویان جدید پیش از تـرک خانـه ارتبـاط برقـرار کـرده و آن

خودشـان  ۀاحسـاس کننـد در خانـ«ها  در ایـن باشـگاه کنند. دانشجویان باید می

سیس أبیابند، امکان ت تر اینکه اگر نتوانستند چنین باشگاهی را از آن مهم» هستند.

  باشند.  باشگاه جدید را داشته

. ی نیـز توجـه داشـتفرهنگـ یدادهایـرو شده بایـد بـه  در کنار موارد گفته

قـدمی در راسـتای توانند  یم دربرگیرندهو  هشد یزیر  برنامه یفرهنگ یدادهایرو 

 یدادهای. رو المللی باشند سازگاری دانشجویان بین یبرا دانشگاهاهداف  تحقق

 المللی دانشجویان بین یفرهنگ تیکامل هو  انیب یبرا یتواند فرصت یم یفرهنگ

ز اهمیـت فراگیربـودن رویـدادهای فرهنگـی اسـت. اگـر ئحا ۀنکت فراهم کند.

های هویتی نباشند و قدرت نماینـدگی  گروه ۀهم ۀرویدادها فراگیر و دربرگیرند

ند به شـکاف فرهنگـی بـین توان می ،باشند  المللی را نداشته دانشجویان بین ۀهم

 یکه برا یفرهنگ یدادهایرو المللی دامن بزنند.  میزبان و دانشجویان بین ۀجامع

 یاصـل میدر تقـو  دیـشـوند با یمـ یالمللی سـازمانده بین انیدانشجو  وسیلۀ به ای

جامعـه  ۀیـبق یها برا صورت، آن نیا ریذکر شوند. در غ ییدانشجو  یدادهایرو 

شـرکت  هـا آن ۀبرنامـدر  یالمللـ نیبـ انیدانشـجو  ریو فقـط سـا شوند می ینامرئ

دانشـجویان در جریـان  ادغـام ی سر راهمانع خود به هایی . چنین برنامهکنند یم

 دیـبا یالمللـ نیب انیدانشـجو  دیگـر  شـوند. ازطـرف اصلی دانشـگاهی بـدل می

دانشگاه شـرکت کننـد، اگرچـه ممکـن  عمومی یدادهایشوند تا در رو  قیتشو 

امـا در طـوالنی مـدت بـه ادغـام اجتمـاعی است در ابتدا هدف را درک نکنند 

  کند.  ها کمک می آن

بازگشـت بـه خانـه  یالمللـ نیب ۀرژ  کیـ اولـد دامینیـون دانشگاه مثال عنوان به

 ،یفرهنگـ نیدر دفتـر روابـط ب یالمللـ نیابتکـارات ب ریمـد اریدست دهد. یم بیترت
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امـا  ،»سـتیبازگشت بـه خانـه چ دانند ینم« یالملل نیب انیابتدا دانشجو  دیگو  یم

بازگشـت بـه خانـه  یها در طـول جشـندانشگاه  انیدانشجو  عنوان بهها را  دفتر آن

  .یا کره ای یهند ،ینیچ انیدانشجو  عنوان بهنه  آورد، یم گردهم

 و سایر دانشجویان  المللی بیندانشجویان  نیتعامل ب لیتسه. ۳

هـای دانشـجویی متنـوع در  نـام گروه روی این موضوع اجماع وجود دارد که ثبت

ویژه تعامل معنـادار و عمیـق  هها، ب یک دانشگاه تضمینی است برای تعامل بین آن

توانند سـاختار  یم یمؤسسات آموزش عال شود. یمنجر م شتریبه درک متقابل ب که

ــه  -هــم در خــارج از کــالسهــم در داخــل و -را  فضــاییو  ــا ب ــد ت فــراهم کنن

 دایـمعنـا پ »یفرهنگـ گـراِن ید «خـود بـا  ییارو یـکمک کنند تـا از رو  انیدانشجو 

 المللـی بینو  یداخلـ انیدانشـجو  نیدهـد کـه تعامـل بـ یکنند. شواهد نشـان مـ

 وسـیلۀ به لیباشـد، امـا ممکـن اسـت بـدون تسـه دیمف روههر دو گ یتواند برا یم

  .  داشته باشدنبه همراه  یمثبت جینتا ای این اتفاق نیفتدکارکنان ماهر  ای دیاسات

المللـی دومـین  نـام دانشـجوی بین مدیران دانشگاه پردو که از نظر تعداد ثبـت

نفر چینـی هسـتند) ۴۳۰۰نفر که از این تعداد ۹۰۰۰رتبه در ایاالت متحده را دارد (

 اریدانشـ ران هستند. جـو پـاتس، تمایل دانشجویان به ارتباط با یکدیگر نگ از عدم

 ،المللــی بینپژوهــان  و دانــش انیدانشــجو  ۀبرنامــ ریو مــد المللــی بین یهــا برنامــه

 یاریآشـنا در بسـ سؤال کیبه  ییگو  که او و همکارانش به دنبال پاسخ دیگو  یم

شـدن  ریـدرگ سکیتا ر  میکن قیرا تشو  انیچگونه دانشجو «ها هستند:  از دانشگاه

ها الگوی دوستی در بین دانشـجویان  آن ،شروع یبرا» ؟رندیبا افراد مختلف را بپذ

هـا دریافتنـد  را بررسـی کردنـد. آن المللـی بیننـام  ثبت نیدر چهار کالج با باالتر 

درصد از ۱۳و  یا کره انیدرصد از دانشجو ۱۵ ،ینیچ انیدرصد از دانشجو ۵تنها «

، اینوجودبـا .انـد داشـته یمتحـده دوسـت تاال یـا جویانبا دانش یهند انیدانشجو 

 شـجویان سـایر کشـورهاارتبـاط خـود بـا دان ۀفتند که از نحـو گ شتریب ایدرصد ۸۰
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 جویانمصـمم اسـت اجـازه ندهـد دانشـ پـردو دیـگو  یپـاتس مـ .»هستند یراض

مختلـف  یها پردو برنامـه درنتیجه. را از دست بدهند گریکدیاز  یریادگیفرصت 

 انیو داوطلبانــه را آغــاز کــرده اســت کــه دانشــجو  ییانشــجو د یرهبــر ،آشــنایی

  .آورد یم را گردهم یو داخل یالملل نیب

المللـی و سـایر دانشـجویان توجـه بـه  برای تسهیل تعامل بـین دانشـجویان بین

  شود: موارد زیر پیشنهاد می

 ۀانـداز  توانـد بـه یمـ یکـیز یف یو اسـتفاده از فضـاها یطراحـ :یکـیزیف یفضا

باشـد.  مؤثر یو داخل المللی بین انیآوردن دانشجو  در گردهم یفرهنگ یزیر  برنامه

سسـه اسـت. ؤ م کیـ یهـا تیـاز اولو  یملموس و ظـاهر یا نشانه کالبدی طیمح

پژوهـان، کارکنـان،  دانـش ،ها آنبه  یالملل نیب انیدانشجو ی برا یاختصاص یفضا

بـاز  شـانبـه رویآغـوش دانشـگاه دهـد کـه  یم را امیپاین  دکنندگانیو بازد  دیاسات

تواند حاوی پیـام  نیز می هیدر حاش ای باشد در قلب دانشگاه است. اینکه آن مکان

  مثبت یا منفی باشد. 

ــ ــا سیاز پرد  یاریبس ــ یدارا ه ــز ب کی ــ نیمرک ــ یالملل ــه  یاختصاص ــتند ک هس

 کیـ،  1مسـا انجمـنکـالج  مثال عنوان بـهدر آنجا جمع شوند.  توانند یم شجویاندان

کـه  دیـگو  یم کالج المللی آموزش بین ریمد کرد. جادیالمللی ا بین ییسالن دانشجو 

. او اسـت چشـمگیری داشته جینظربرسـد، امـا نتـا کوچک به این اقدام ممکن است

 کنـد یرا به پنج زبان پخش مـ یا ماهواره یونیز یتلو  یها سالن برنامه نیا: «دیگو  یم

هـا آنجـا  آن. کنـد یمـ لیمختلـف را تسـه یها نهیشـیبـا پ جویاندانشـ نیکه تعامل ب

  »  کنند. دهند و از یکدیگر حمایت می ارتباطی می ۀآیند، تشکیل شبک می گردهم

 ˓جویاندانشـ نیتعامل بـ لیتسه یراه برا نیتر  میمستق دیشا :2سـاالنهم ۀبرنام

المللی و یـک دانشـجوی  متشکل از یک دانشجوی بین ۀهای دونفر  تشکیل گروه

 

1. Mesa Community 
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بـه اشـتراک  ،یدوسـت جیتـرو  یبـرا افتهیسـاختار  یروشـ برنامه نیاداخلی است. 

 انیدانشـجو  یبـرا مطمـئنتمـاس  ۀنقطـ نیلـاوّ  جـادیو ا دیـگذاشتن اطالعات مف

عالوه بر دانشجویان،  ساالنهم یها از برنامه یاست. برخ الوروددیجد یالملل نیب

  شود. یم نیز دیشامل کارکنان و اسات

 یها در برنامه یمشارکت دادن ساکنان محل  :1و اقامت در خانـه یدوست ۀبرنام

 بـا هز  یم المللی بین انیاز دانشجو  تیحما
ً
 ۀنـیتواند خدمات دانشـگاه را (معمـوال

المللـی امکـان دسترسـی  بـرای دانشـجویان بین دهد و شی) افزانهیبدون هز  ایکم 

مختلـف و سـطوح  ایـن برنامـه در تر بـه جامعـه را فـراهم کنـد. تر و عمیق مستقیم

ــوع  ــاختارهای متن ــازماندهس ــ یس ــالج  یم ــت ک ــن اس ــود. ممک ــش ــگاه  ای دانش

کنـد  یسـازمانده با حضور شـهروندان عـادی دانشگاه ۀرا در محوط ییدادهایرو 

 
ً
ممکـن اسـت  ایـ یشـکرگزار  و شـام یبـاز نشینی با شب ،یبستن گردهماییمثال

مشـترک را هـای  میزبان و دانشـجو بـا یکـدیگر هماهنـگ شـده و برخـی فعالیت

 یلیتحصـ ۀدانشجو در طول دور  یممکن است مسکن را برا یو برخترتیب دهند 

    خود فراهم کنند.

 یاقامتگــاه اختصاصــ دانشــگاه کیــ »یالمللــ نیبــ ۀخانــ« یزمــان :خانــه هــم

های  تمرکز بـر ادغـام دانشـجویان بـا پیشـینه امروزه اما بود. المللی بین انیدانشجو 

خانـه  میزبان است. بنابراین اولویت بـر هم ۀفرهنگی مختلف با یکدیگر و با جامع

المللی است. همچنین باید توجه داشت که وجـود  کردن دانشجویان داخلی و بین

 تـأثیری المللـ نیب انیدانشـجو  تیرضـا در توانـد یو مجهز مـ بزرگ ۀآشپزخان کی

 محلـی خـود را  یغـذاها دهد یها اجازه م آنباشد. چنین فضایی به  ی داشتهبسیار

یـل لقمـه م کیـ« :کنـد تیـرا تقو  یاجتمـاع تتعامال تواند یمهمچنین بپزند و 

اسـت. فضـایی  شده شیآزمـا نیـز یمحل یها باغ ها در برخی از دانشگاه »؟دارید

  دهد.  خود را می ۀامکان کاشت و برداشت محصوالت موردعالقساکنان  که به
 

1. Friendship and Homestay Programs 
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تواننـد تعامـل  یم ها دانشگاهکه  ییها از راه یکی :1همکالمـ یتبادل زبان/ شرکا

هـای دونفـره بـا  تشـکیل گروهکنند  لیرا تسه یو داخل المللی بین انیدانشجو  نیب

ها است. مزیت این روش وجـود منـافع  عالیق آن براساسهدف تبادل زبان جدید 

  متقابل برای هر دو طرف است. 

المللـی  بین انپژوهـ و دانـش ییدفاتر خدمات دانشـجو  :ییدانشـجو یاردوها

 
ً
تواند   یکه م کنند یم یدانشگاه سازمانده ۀرا در خارج از محوط اردوهایی معموال

متحـده و معاشـرت بــا  االتیـا ۀدر مـورد جامعـ یریادگیـ یمناسـب بـرا یفرصـت

المللـی و  هدف از این برنامه تسهیل تعامل دانشجویان بین باشد. گرید  انیدانشجو 

کـه  شـود یدعـوت مـ یمحل ای یداخل جویاندانشداخلی است. بنابراین اغلب از 

  باشند.  همراه یا راهنما در این اردوها حضور داشته عنوان به

 یها هــا و دانشــگاه کالج :2یلــالمل نیب انیدانشــجو یبــرا یرهبــر یها فرصــت

هایی ماننـد  از فرصـت تـا کننـد یمـ قیرا تشـو  جویانمتحـده اغلـب دانشـ االتیا

 ۀبـرای کسـب تجربـ برنامـه فـوق یهـا تیفعال ریو سـا یورزشـ یها میها، ت باشگاه

المللی نیـز فـراهم اسـت و بـه  رهبری استفاده کنند. این فضا برای دانشجویان بین

  تری با جامعه برقرار کنند.  کند تماس عمیق ها کمک می آن

 جوییدانشـــ یشـــوراها ایـــ( :3یالمللـــ نیب ییدانشـــجو ۀمشـــاور یهـــا ئتیه

 طوربـالقوه و بـه کننـد یفـراهم مـ انیدانشـجو  یرا بـرا ی) فرصت رهبریالملل نیب

المللـی  پژوهـان بین خدمات دانشجویان و دانش دفتر  وسیلۀ بهشده  ارائه یها برنامه

 .کنند یم تیرا تقو 

در مشـارکت   :4یالمللـ نیب انیدانشـجو یبـرا یخـدمات اجتمـاع ۀارائـ  فرصت

 یها هـا و دانشـگاه در کالج ریـاخ یها در سـال خـدمات اجتمـاعی ۀو ارائ جامعه

 

1. Language Exchange/ Conversation Partners 

2. Leadership Opportunities for International Students: 

3. International student advisory boards 

4. Community Service Opportunities for International Students. 
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س را دارنـد شـان نیانیز  یالملل نیب انیدانشجو  است. افتهیمتحده گسترش  االتیا

. چنـین مشـارکت کننـد پیرامـون یجوامع محل یادانشگاه  فضای اجتماعی که در

عـالوه تعامـل بـا  بـه وارد باشـد. خوشایندی برای یک تـازه ۀتواند تجرب فعالیتی می

  کند. کمک  یلمح ۀجامع تواند به درک یساکنان م

  المللی بین انیدانشجو اتیتجرب یابیارز . ۴

خـود را فـرد  منحصـربه ۀتجرب دانشگاه ایهر کالج  نباید فراموش کرد که درنهایت

دارد.  یبسـتگ یادیـبه عوامـل ز المللی نیز  دارد. احساس رضایت دانشجویان بین

 یابیارز  نیازمند، اولویت قائلند یالملل نیب انیادغام دانشجو  رایکه ب هایی دانشگاه

هسـتند. اسـتفاده از چنـدین روش  یالمللـ نیب انیدانشـجو  ۀتجرب یا منظم و دوره

ــدیگر ــار یک ــه در کن ــروه مطالع ــد گ ــا مانن ــاحبه یه ــز، مص ــا متمرک ــردی یه ، ف

تر  تر و کامل ه دستیابی به تصویر جامعب) دیبازخورد کارکنان و اسات و ها ینظرسنج

خـدمات  ۀریزی بهتـر و ارائـ بـه برنامـه حاصـل از پـژوهش جینتاکند.  کمک می

هـای ضـروری بـرای افـزایش رضـایت  فعالیت ازجملهکند و  کارآمدتر کمک می

 المللی است.  دانشجویان بین

  ترکیهالمللی (اوِدف)  های دانشجویان بین تجربۀ اتحادیۀ تشکل

 حاضـر درحالو  1دولـت ترکیـه تشـکیل شـده بـا نظـر سال پیش۱۶اوِدف  اتحادیۀ

اسـتان کشـور ذیـل چتـر ایـن ۲۱شـهر و ۷۵المللـی در  انجمن دانشـجویان بین۶۸

المللـی  هزار دانشـجوی بین۶۰در مجموع بیش از اتحادیه مشغول فعالیت هستند. 

 اتحادیـهسایت اودف آمده  طبق آنچه که در وبتحت حمایت اودف قرار دارند. 

را کـه  یانیدانشـجو  است، هیدر ترک تحصیل درحال یالملل نیب انیدانشجو  زبانیم«

 

  سایت اتحادیۀ اودف به آدرس زیر است:  . محتواي این بخش برگرفته از وب 1
https://www.udef.org.tr/ 
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 النیالتحصـ کنـد، بـا فـارغ یمـ ییراهنمـا نـدیایب هیبه ترک لیتحص یخواهند برا یم

و  قیرا تشـو  المللـی بین ییدانشـجو  یهـا انجمـن سیتأسـ، کنـد یارتباط برقرار مـ

از دیگـر » کند. را تسهیل میموجود  المللی بین ییدانشجو  یها انجمن ارتباط بین

 در مورد انیکمک به دانشجو  یبرا یدولت یتعامل با نهادها«های اتحادیه  اولویت

مجـوز اقامـت، خوابگـاه و  ،یو خدمات درمان مهیب ل،یمربوط به تحص مشکالت

 یبـرا یبهتـر ۀنـدیآ«انداز اتحادیـه آن اسـت کـه اعضـایش  اسـت. چشـم» رهیغ

  »رقم بزنند. تیبشر 

ــا  اتحادیــه ســاختاری منطقــه ــه ایــن معنــا کــه بــرای ارتبــاط بهتــر ب ای دارد. ب

اسـت.  های محلی، نماینـدگانی را در منـاطق مختلـف کشـور تعیـین کرده انجمن

های ایـن اتحادیـه را  ای از شرق تا غرب ترکیه، فعالیت دفتر منطقه۲۰ حاضر درحال

  نبرند. اتحادیه عالوه بر حمایت از فعالیت انجم پیش می
ً
نیز برخـی از  ها، شخصا

  ها را سامان می فعالیت
ّ
» آشنایی و تفـاهم متقابـل«ها  ی این فعالیتدهد. هدف کل

را بهتــر تــوانیم یکــدیگر  متقابــل میو تفــاهم  ییآشــنا قیــاز طر  «چراکــه  ،اســت

در چـارچوب «کنـد  جهت اتحادیه تالش می همین به» .بداریمو دوست  میشناسب

ترکیه را  ۀالمللی با یکدیگر و با جامع ایی دانشجویان بینآشن ۀزمین» یتبادل فرهنگ

و  یسـاختار اجتمـاع همانیم دانشجویان«فراهم کند. برای اتحادیه مهم است که 

هایی را  از این جهـت برنامـه.» نکنند ییو احساس تنها اموزندیکشور را ب یفرهنگ

  باشد.   داشته» فضایی مشابه کشورشان«دهد که  ترتیب می

در چـارچوب دانـش  اخـوتمفهـوم «های خاص این اتحادیه توجه بـر  گیاز ویژ 

 نکـهیا یبـرا«اسـت.  برخـی از اردوهـای آموزشـی بـا تکیـه بـر ایـن مفهـوم و » ینید 

بهـره  کـرانیب تیمعنو  نیو از ا ندیافزایب ی خودقدرت معنو  یبر غنا دانشجویان میهمان

موردتوجه اتحادیـه قـرار دارد.  شوند. مفاهیم صلح و دوستی نیز ترتیب داده می.» ببرند

ـ« ۀاتحادیه با جمل ۀنام معرفی
ّ
در  حـال درعینان رسـیده، یـبـه پا» ت هسـتیمما یـک مل

  هم اشاره شده که به جهان اسالم اشاره دارد. » تامّ «برخی از متون به مفهوم 
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  شود:  میشامل  را های اتحادیه موارد زیر فعالیت

 ها بـرای تقویـت ارتبـاط  نشسـت این :ییدانشجو  یالملل نیب یها نشست

دف شـود. هـ المللی ترتیـب داده می بین عموم جامعه و دانشجویان بین

 یهــا ، مهــارت را بشناســندهمــان یدانشــجویان معمــوم آن اســت کــه 

 و کشـور خـود را را بهتـر بشناسـند ترکیـهکنند، کشور  کسب یسازمان

  کنند.  یمعرف

  المللــی  ویان بیندانشــج ۀیی: پدیــددانشــجو  المللــی بین ومیســمپوز

ــه   ب
ّ

ــن  کافی موردتوجــه دانشــگاهیان قرارنگرفتهحــد اســت. هــدف از ای

توجه دانشـگاهیان بـه ایـن موضـوع و تولیـد ادبیـات  بها جل مو سمپوزی

  ادمیک در این زمینه است. کآ 

 ــ انیدانشــجو  یو هنــر یمســابقات فرهنگــ ــ نیب ی: بهبــود زنــدگی الملل

ــجویان بین ــه دانش ــات متنــوعی در زمین  ،یلیتحصــهای  المللــی الزام

 نیتـر  ورزش، سـالمت و ... دارد. از مهـم ،یاجتماع ی، زندگیفرهنگ

 یو اجتمـاع یفرهنگـ طیبا محـ یسازگار المللی مسائل دانشجویان بین

 انیدانشجو  یو هنر یمسابقات فرهنگ«راستا با برگزاری  درهمین است.

الزم بـرای  ۀزمینـ یو نقاش یکوتاه، عکاس لمیف ۀدر سه رشت» یالملل نیب

  شود. المللی فراهم می شجویان بینخودابرازی دان

  های  برای آموزش ارزش هستند ها و اردوها فرصتی ش و برادری: کمپکمپ آموز

  .  ها در مقیاس جغرافیایی این ارزشو گسترش  یید برگزارکنندگانأموردت

 :کادمیک  انیمربوط بـه دانشـجو مسائل  ۀهم اودف ۀاتحادی مطالعات آ

هـای خـود را بـه  فعالیت ،است کار خود قراردادهرا  موضوع  المللی بین

هـای نظـری و پژوهشـی  عمل محدود نکرده، بلکه برای فعالیت ۀعرص

کادم تی. اولو نیز اولویت قائل است و  قیـتحق ،ییشناسـا اودف کیـآ

بـه  هـا و ارسـال آن هیـدر ترک یالمللـ نیبـ انیگزارش مشکالت دانشجو 
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 یهـا اسـتیس نیو تدو  مرتبط یردولتیغ یها و سازمان یسسات دولتؤ م

ـ
ّ
بــه  دیــجد یهــا دگاهیــراســتا و افــزودن د  نیــدر ا دیــجد یو محلــ یمل

 مطالعات است. 

 سـازماندهی سـه جلسـه  های اتحادیه ت مشورتی: از دیگر فعالیتجلسا

ی شـهرها نـدگانیها و نما انجمن ۀمعاونان هم و رؤسادر سال با حضور 

است. هدف این جلسات ارتقای استانداردهای تحصـیلی بدون انجمن 

  المللی در ترکیه است.  دانشجویان بین

 ای: اتحادیه با هـدف ارتبـاط بهتـر بـا  ای و جلسات منطقه سیستم منطقه

های جدید و حمایت از نمایندگان  و کمک به تشکیل انجمن  ها انجمن

 یا منطقـه سـتمیسگیـرد.  ای خـود کمـک می از مـدیران منطقـه ،ها آن

کـه  ییشـهرها کنـد در ی موجـود تـالش میها انجمنعالوه بر تقویت 

 کند. نییرا تع یندگانینماهنوز انجمنی شکل نگرفته، 

فعالیــت  و اســت در دســترسهــا  انجمن ۀلیســت همــ اتحادیــه ســایت در وب

  ست: ا بندی شده ها نیز به شکل زیر دسته انجمن

  :های  ، برنامــهو مشــاوره ییخــدمات راهنمــامســائل تحصــیلی دانشــجویان

 جلسـات، هـا ییگردهمـا ی،کشـور جلسـاتآشنایی، جلسات حضـوری، 

ـــبازد ، کشـــور نـــدگانینما نشســـتی، دانیـــو م یبخشـــ ـــه دی و  ها از خان

  ی.لیالتحص فارغ یها برنامهو ها  یساز پرد  دیبازد یی، دانشجو  های خوابگاه

 کـادمهـای بـرادری،  روهی، گنـید  ۀیـدانش پاهای آموزشی:  فعالیت  یآ

، ماهانـه ناریسـم، جهـان اسـالم یگوهـاو  گفت، المللـی بین ییدانشجو 

ی، ترکـ درس، کتـاب لیـتحل، لیـو تحل شهیاند جلسات، نامه انیپا ۀارائ

 ۀاّولیــ آمــوزشی، آموزشــ اردوگــاه، المللــی بین انیدانشــجو  یهــا درس

ی، فرهنگـ مطالعـات، اهـ کارگـاه، اّولیـه یهـا و کمـک بالیای طبیعـی

  .نیآموزش آنال یها برنامه، مسابقاتی، فن یسفرهای، فن یها آموزش
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 و  یاجتمـاع یها تیفعال، کشور و روز غذا ۀارائهای اجتماعی: روز  فعالیت

 کیـپیی، دانشجو  یالملل نیب نشستی، و فرهنگ یخیتار  یسفرهای، ورزش

  .التیتعط یها برنامهی، و زمستان یتابستان یها کمپ، کین

  یخصوصـ یهـا از مؤسسـات و سـازمانی: بازدیـد سـازمان یدهایبازد، 

  .با هدف آشنایی دوطرفه یردولتیغ یها سازمان ریو سا دولتیمؤسسات 

 ــهو هــای تبلیغــاتی:  فعالیت ی، اجتمــاع یهــا رســانه تیر یمــدی، ســازمان تی

  .یگانیبای، مطبوعات مطالعاتی، نترنتیا تیسامحتوا،  دیتولی، حاطر ، انتشارات

  المللی برای دانشجویان بین شهر سیدنیهای شهرداری  برنامه

شهرداری سیدنی
1
های گذشته تمرکز زیادی بر بهبود شرایط دانشـجویان  طی سال 

اسـت.  المللی در شهر داشته و ابتکارات زیادی را در این زمینـه بـه خـرج داده بین

ــز  ــیدنی دو انگی ــهرداری س ــر  ۀش ــده ب ــتعم ــن سیاس ــهم اوّ  ؛ها دارد ای ای ــی س ل

المللـی در اقتصـاد شـهر و دومـی نقـش آنـان در شـهرت جهـانی  دانشجویان بین

ــازی ــیدنی و برندس ــت س ــاس ــی از مقدم ــرور بخش ــ« ۀ. م ــوزش  ۀبرنام ــدام آم اق

شـهرداری سـیدنی منتشـر شـده گویـای  وسـیلۀ به ۲۰۱۸کـه در سـال » یالملل نیب

 یالمللـ نیب انیدانشجو  نکهیفارغ از ا«رویکرد مدیریت شهری به این مسئله است. 

هـا  آن کننـد، یکاالها و خدمات را پرداخت مـ ایاقامت، سفر  ل،یتحص یها نهیهز 

 انی، دانشـجو ۲۰۱۷-۲۰۱۶ یهـا سـال در دارنـد. ایدر اقتصاد استرال یا سهم عمده

دالر  اردیــلیم۱۹٫۱مجمــوع  نیــکردنــد. از ا نــهیدالر هز  اردیــلیم۲۸٫۶ المللــی بین

 تیـموقع ،یالمللـ نیبخش آمـوزش بـ تیفیک . افزایشبوده است یدرآمد صادرات

ارتقـا  برجسته یقاتیو تحق یمقصد آموزش کی عنوان به یرا در سطح جهان یدنیس

 یاقتصـادها یبـرا میرمسـتقیو غ میمسـتق یایـمزا نیبخـش همچنـ نیـدهـد. ا یم
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 یتنـوع فرهنگـ المللی بین انیشغل و کمک به جامعه دارد. دانشجو  جادیا ،یمحل

 یارتقا مـ المللی بیندهند و شهرت آن را در سطح  یم شیشهر را افزا یسرزندگو 

  .» فردا در خارج از کشور است ریامروز سف یدهند. دانشجو 

در  یدیـنقـش کل یالمللـ نیبـ ییدانشـجو  ۀجامعـ«از منظر شهرداری سیدنی 

 قیـاز طر  المللـی بین انیدانشـجو  دارد. یدنیسـ یارتباطـات جهـان تیرشد و تقو 

و ارتباطـات  بنیان دانش به اقتصاد یتوجه قابل  کمکخود،  یها دهیاستعدادها و ا

در  انیدانشـجو  لیکـه در دوران تحصـ یکنند. ارتباطـات دانشـگاه یما م یتجار

و از  کند یمباز  ندهیآ یقاتیتحق یها یهمکار ی، درها را براشود می جادیا یدنیس

ــطر  ــ قی ــه پ یدسترس ــام ب ــرفتیزودهنگ ــن یها ش ــ ،یورآ ف ــوآور لیپتانس و  ین

اغلـب  یالمللـ نیب انیدانشـجو  .کند یشهر فراهم م یرا برا یور بهره یدستاوردها

را  یا تـازه یها دهیـفرهنـگ و ا دهـد یها امکان مـ دارند که به آن یمتفاوت دگاهید 

توانـد منجـر بـه  یکند که مـ یم قیرا تشو  یو نوآور تیامر خالق نیکنند. ا قیتزر 

با چنین رویکردی شـهرداری » شود. یی اقتصادایتوجه و پو  قابل یور بهره شیافزا

تـر  ای را برای ارتباط بیشتر و عمیق های مبتکرانه سیدنی دست به عمل زده و طرح

 یرهبـر ۀبرنام«ها  این طرح ازجملهاست.  المللی با شهر اجرا کرده دانشجویان بین

ــی بین انیدانشــجو  و ســفیری الملل
1

ــفعال«بخــش  وســیلۀ بهاســت کــه »  ــا و  تی ه

ابتکارات جامعه
2

است.  طی این  اندازی شده راه ۲۰۱۳شهرداری سیدنی از سال » 

رهبـر یـا  عنوان بـههای مختلـف  ماهه دانشجویانی از کشورها و دانشـگاه۱۸ ۀبرنام

برنامـه  نیا«های متنوعی را در شهر سامان دهند.  شوند تا فعالیت میسفیر انتخاب 

 تیـتقو  یداوطلبانـه را بـرا یها کـار و فرصـتهمراه با  یریادگی گان،یآموزش را

کننـدگان  . شـرکتدهـد یارائه مـ یالملل نیب انیدانشجو  یرهبر ۀها و تجرب مهارت

 جـادیو ا یمحلـ روابـط ۀشـبک دجـایا د،یدوستان جد افتنی یبرا یفرصت نیهمچن

 

1. International student leadership and ambassador program 

2. Community activities & initiatives 
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در  رانیسـف دارنـد. یمحلـ یها تیو فعال دادهایشرکت در رو  نیحس تعلق در ح

و  قیـتحق اسـتیدر مـورد س یرسـان اطـالع یبـرا یالمللـ نیب یآموزش یها انجمن

 شـهرداری سـیدنی وسـیلۀ بههمچنـین سـفیران کننـد.  یخدمات شرکت مـ ۀتوسع

 یالمللـ نیب یاندانشجو  ازیرفع ن یرا برا ییها شوند تا پروژه یم تیو حما ییراهنما

اشــتغال و  هــای پنل ،یرهبــر یهــا ، کنفــرانسســازی شبکهرویــدادهای  ازجملــه

 از ریرهبـر و سـف۳۱سـال جـاری شـامل  ۀبرنامـ 1»اجرا کنند. یورزش یدادهایرو 

ــ آموزشــی ۀسســؤ م۷کشــور، ۱۴ اســت. اســامی و  یدانشــگاه ۀرشــت۳۱از  شیو ب

 ۀیـاز ژانو  جویاندانش 2است. در دسترسسایت برنامه  مشخصات این افراد در وب

  کنند.  میبرنامه شرکت  نیدر ا ۲۰۲۲تا ژوئن  ۲۰۲۱

گـام  ۲۰۱۸در سال » المللی اقدام آموزش بین ۀبرنام« ۀشهرداری سیدنی با تهی

و اقـدامات المللـی برداشـت. ایـن برنامـه  بلندتری به سوی جذب دانشجویان بین

اسـت  معتقـددهـد. شـهرداری  شهرداری سیدنی را به تفصیل توضیح میرویکرد 

ــه  ــار«ک ــا همک ــش م ــرکا ینق ــنعت و ش ــا ص ــ یب ــرا یدولت ــادیا یب ــا ج  یفض

در . اسـت یالمللـ نیآمـوزش بـسازی بخش  با هدف رشد و متنوع یگذار هیسرما

بخـش  نیـشـکل از ا نیبـه بهتـر  توانـد یچگونـه شـهر مـپاسخ به این پرسش که 

: شـد ییشناسـا یدیـسـه موضـوع کل ،یو همکار قیتحق قیز طر ا کند، تیحما

استقبال
3

و یادگیری همراه با کار ، بهزیستی
4

برنامه با محوریت این سـه بخـش . » 

   .؛ استقبال، بهزیستی و یادگیری حین کاراست و برای ده سال آینده ارائه شده

   

 

1. https://www.cityofsydney.nsw.gov.au/community-activities-initiatives/international-
student-leadership-ambassador-program  

2. https://www.cityofsydney.nsw.gov.au/international-student-ambassadors/2021-2022  
3. Welcoming and work-integrated learning 

4. Work-integrated learning 
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بـا  یدنی. سـبنیـان اسـت دانششهر ممتاز کشور با اقتصاِد و  ایاسترال یتنها شهر جهان یدنیس

ــرا شــده شناخته یمقصــد ،یدر ســطح جهــان یسســات آموزشــؤ داشــتن م  انیدانشــجو  یب

 ارتبـاط برای تسهیل و بخش رضایتو  منیا تحصیلی ۀتجرب ۀارائ خاطر بهما  .است یالملل نیب

  .میکن یخود افتخار می به تجارهای  عرصهجوامع و  سایر با

 یدنیشـهر سـ یهـا سیدر پـرد  یالمللـ نیب یدانشجو ۳۵٫۰۰۰از  شی، ب۲۰۱۶در سال 

 نیـاز ا یدنیشـهر سـسـاکن محـالت بودنـد. نفـر ۱۰٫۰۰۰از  شیکردنـد و بـ یمـ زندگی

 ،هسـتند ایاسترال انیبن در قلب اقتصاد دانش یجهان یاز استعدادها یکه بخش شجویاندان

 یاتیـو نقـش ح یدنیسـ ییشـکوفا دانشـجویان درتوجه  سهم قابلبه ما  کند. یاستقبال م

گـاه هسـتیم و مـی یو ارتباطات جهان یتنوع فرهنگ تیها در تقو  آن  ۀبـا ارائـدانیم کـه  آ

 جـادیالعمـر بـا شـهر مـا ا ها ارتباط مادام ، آنجویاندانش یبرا بخش رضایت و منیا ۀتجرب

  . خواهند کرد

 ،یریادگیـ یبـرا یمرکـز عنوان به یرا در سطح جهان یدنیشهرت س یالملل نیآموزش ب

کمـک بازرگـانی مـا و  یبـه ارتباطـات تجـار نیهمچنـ دهـد. یمـ شیافزا یو نوآور قیتحق

  نقشی حیاتی در اقتصادمان دارد. کند که  یم

و المللـی تمرکـز داریـم  و افـزایش بهزیسـتی دانشـجویان بین اسـتقبال گـرم جـادیما بر ا

 یرویـن یازهـایبـه ن ییگـو  پاسخ ا هدفب را انتقال قابل یها مهارت یادگیری  فرصتبرایشان 

 *»ییدانشـجو  یالمللـ نیب ریو سـف یرهبر ۀبرنام« ابتکارات شهرکنیم. از  تی فراهم میکار آ

را  یکـار عملـ ۀو تجرب ییآموزش، راهنما فرصت و هشد یانداز راه ۲۰۱۳است که در سال 

   .کند فراهم می

 ۲۰۱۳خـود در سـال  یاقتصاد ۀتوسع یاستراتژ  تیاولو  عنوان بهرا  یالملل نیما آموزش ب

 یو شهر یطیمح ستیاز نظر ز  داریو پا ایاقتصاد پو   سوی ما را به یاستراتژ نی. امیکرد تعیین 

  .برد پیش می جویانو دانش دکنندگانیساکنان، کارگران، بازد  یبرا یزندگ قابل

 بـا ییزگردهـایمشـاوره و م ق،یـتحق یها افتهی براساس »یالملل نیاقدام آموزش ب ۀبرنام« نیا

 ۀنـدینما یو نهادهـا یآموزشـ سسـاتؤ م ک،یاسـتراتژ  یشـرکا ازجملهآموزش  نفعانیذ حضور
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طـرح خوشـحالم و مشـتاقانه منتظـر  نیـمـن از انتشـار ااسـت.  تهیـه شده یالملل نیب انیدانشجو 

    هستم. پذیر دسترسیو  یجهان یشهر یبرا نانداز مشترکما تحقق چشم یبا شما برا یهمکار

  کالور موور

  سیدنیشهردار 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  International Education Action Plan, 2018 منبع:

  . استقبال۱

هـای  د بـا انجمنو ر المللـی جدیـدالو  برای استقبال از دانشـجویان بین شهرداری سیدنی

 پـذیرش یابتکـارات بـرا ۀتوسعه و ارائـنسبت به  شهر همکاری خواهد کرد. همچنین

 متعهد اسـت.شوند،  یاز سال وارد م یدر چه فصل نکهینظر از ا ، صرفجویاندانش نیا

شـهرداری  نیبـرا عـالوه .خواهد بـود نیچهره و آنال به شامل ابتکارات چهره این برنامه

 ایدر اسـترال کـه هـا چـه آن المللـی بین النیالتحصـ ارتباطات خود را بـا فـارغ قصد دارد

  د.حفظ کن ،گردند میبه کشورشان بازهایی که  آنو چه  مانند می
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  المللی  برای استقبال از دانشجویان بین شهرداری سیدنی های برنامه :۲-۳ۀ جدول شمار

  چگونه آن را انجام خواهیم داد؟  چه خواهیم کرد؟

استقبال و برنامۀ آشنایی برای 

  دانشجویان جدیدالورود

  شامل موارد زیر:» برنامۀ استقبال«توسعۀ 

در بدو ورود؛ هماهنگی ادارۀ میـز  المللی استقبال دانشجویان بین -

  استقبال در فرودگاه سیدنی

 المللی میزبانی استقبال رسمی از دانشجویان بین -

المللی در مورد شـهر و شـرکت در  رسانی به دانشجویان بین اطالع –

ــدادهای دانشــجویی کــه به وســیلۀ مؤسســات آموزشــی برگــزار  روی

  شود. می

نان تنگۀ تورس بـه دانشـجویان نشی _ ترویج فرهنگ بومیان و جزیره

مثال از طریـق  عنوان ها از سیدنی. بـه المللی برای تعمیق درک آن بین

  استقبال رسمی

تقویت شبکۀ روابط 

  التحصیالن فارغ

التحصـیلی بـه  های فارغ هایی برای ارائۀ برنامـه وجوی فرصت جست

  المللی التحصیالن بین فارغ

ترویج نقاط قوت سیدنی 

 آموزشی پیشرو عنوان مقصد به

  

گاهی در مورد سیدنی به عنوان  جذب دانشجویان از طریق افزایش آ

 یک مقصد آموزشی برجسته از طریق:

 های تجاری با هماهنگی ذینفعان شرکت در مأموریت -

  استفاده از روابط خواهرخواندگی شهرمان -

هـا  المللـی کـه از شـهر بـرای کنفرانس دسترسی به نمایندگان بین -

 کنند.  بازدید می

های  ها و کمپین سایت های بازاریابی ما مانند وب استفاده از کانال -

  بازاریابی

گـاهی  هایی برای دانشجویان بین ایجاد فرصت   المللـی بـا افـزایش آ

المللی  بین های تجاری در مورد سهم بخش آموزش ساکنان و گروه

  در اقتصاد و جامعۀ محلی
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  چگونه آن را انجام خواهیم داد؟  چه خواهیم کرد؟

ــیدنی  ــوت س ــاط ق ــاء نق ارتق

  عنوان مقصد آموزشی پیشرو به

ــا مؤسســات آموزشــی در پروژه هــای پژوهشــی و ســایر  همکــاری ب

  های دارای منافع متقابل پروژه

  نامه مانند استفاده از تفاهم

هـای  بـرای تشـکیل کنفرانس» رویداد تجاری سیدنی«همکاری با   

دهنـد و  مرتبط با آموزش، که دانش و تخصص محلی را توسـعه می

  گذارند.  به نمایش می

  International Education Action Plan, 2018منبع: 

  . بهزیستی۲

 روابـطو  یو روانـ یمانند سالمت جسم ییها را با استفاده از شاخص یستیما بهز 

اسـترس  ،یروانـ یمـاریب ،یماننـد دلتنگـ یشـکالتم. میکنـ یم رزیابیا یاجتماع

. گذارنـد یمـ تـأثیر بهزیسـتیبـر  یمحل کار همگـ در از امتحان و استثمار یناش

هـا  کمـک بـه آن ،ن مشکالتیغلبه بر ا یبرا جویانکمک به دانش یما برا ۀبرنام

مـا زبـان،  ابتکـارات معه اسـت.و مشارکت در جا یدولت یها در ارتباط با سازمان

بـر احسـاس ایمنـی بـه  مـؤثرعوامـل  ازجملـهرا  یفرهنگ، کار و ارتباط اجتمـاع

  آورد.  حساب می

مسکن مقرون به صرفه بـا مشـکل  افتنی یبرا المللی بین انیکه دانشجو  میدان یما م

و سـبک  یفرهنگـ یهـا درک آداب و رسوم و تفـاوت یبرا . همچنینشوند میمواجه 

کنیم  رند. ما برای مقابله با این مشکالت سخت کار مـیدا ازین ژهیو  تیبه حما یزندگ

بخشـی  تحصـیلی ایمـن و رضایت ۀکنیم تا تجرب المللی حمایت می و از دانشجویان بین

المللـی در مـورد انتخـاب مسـکن  باشند. ما در صورت امکان به دانشـجویان بین داشته

 دهیم. مشورت میهای حمایتی  مناسب، امنیت شخصی و شبکه
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  المللی  برای بهزیستی دانشجویان بین شهرداری سیدنی های برنامه :۳-۳ۀ جدول شمار

  چگونه آن را انجام خواهیم داد؟  چه خواهیم کرد؟

ـــورد  ـــاهی در م گ ـــزایش آ اف

  های امن مسکن انتخاب

بخشـی بـرای رسـیدگی بـه اسـکان  استفاده از رویکرد مشارکتی بین

  غیرقانونی در منطقۀ محلی  

گاهی   هایشـان  المللـی از حقـوق و مسئولیت بخشی بـه دانشـجویان  بین آ

  هنگام گرفتن مسکن 

ــا  مداخلــه در مســائل مــرتبط ب

  امنیت شخصی

ایمنـی المللی امنیت دانشجویان برای افـزایش  های بین ایجاد کمپین

  واقعی مانند:

 گیری از جرم به زبان جامعۀ محلی  انتشار منابع پیش –

شـود  وسیلۀ مؤسسات آمـوزش برگـزار می شرکت در رویدادهایی که به - 

 گذاری این منابع برای به اشتراک

  تسهیل جلسات اطالعات ایمنی با فرماندهی منطقۀ محلی پلیس -

تســهیل دسترســی بــه منــابع 

  سالمتی و رفاه

گذاری اطالعات و خـدمات بـرای دانشـجویان  اشتراک سعه و بهتو 

های اســکان، ایمنــی، بهداشــت (ماننــد ســالمت روانــی،  در زمینــه

ونقل، تفریح و ارتباطـات  جنسی و باروری) مشاوره، اشتغال، حمل

  اجتماعی از طریق:

های ارتباطی مـا ازجملـه صـفحات دانشـجویان  استفاده از کانال -

 سایت ما المللی در وب بین

دهنــدگان  افــزایش برنامــۀ اســتقبال و رویــدادهای دیگــر کــه ارائه -

  سازد خدمات خود را به نمایش بگذارند. خدمات را قادر می

وسیلۀ مؤسسات آموزشی، مراکز  شده به های ارائه استفاده از کانال -

هـا  المللـی بـه آن کنندگان خدماتی که دانشجویان بین اسکان و ارائه

 ند.کن مراجعه می

  فراهم کردن منابع اطالعاتی با حساسیت بیشتر فرهنگی و چندزبانه  - 
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  چگونه آن را انجام خواهیم داد؟  چه خواهیم کرد؟

ایجـاد پنجـرۀ واحـد اطالعــات و خـدمات بـرای رفـاه دانشــجویان   

  نفعان  المللی با مشارکت ذی بین

حمایــت از مؤسســات آموزشــی و ســایر ذینفعــان بــرای همکــاری،   

دانشـجویان. گذاری اطالعـات و ارائـۀ منـابع رفـاهی بـه  اشتراک به

  المللی مثال از طریق انجمن ساالنۀ مؤسسات آموزشی بین عنوان به

گو با دانشجویان  و ایجاد گفت

  المللی بین

المللـی بـرای مثـال از  انجام تحقیـق در مـورد رفـاه دانشـجویان بین

ــجویان بین ــاه دانش ــورد رف ــنجی در م ــق نظرس ــرای  طری ــی ب الملل

المللی در منطقـۀ محلـی  ن بینگیری ادراک از رفاه دانشجویا اندازه

گیری در مـورد نحـوۀ  ما و لحـاظ کـردن ایـن بـازخورد در تصـمیم

  ها حمایت از آن

تشـویق مشـارکت دانشــجویان 

  در حیات شهری

هــای اجتمــاعی،  شــده در مکان های ارائه تبلیــغ تســهیالت و برنامــه

المللی به  ها و امکانات ورزشی برای تشویق دانشجویان بین کتابخانه

  تفادۀ حداکثری از زندگی فرهنگی و تفریحی سیدنیاس

هایی برای ارتقای تجربۀ دانشـجویانی کـه در منطقـۀ  بررسی فرصت  

  کنند با هدف ارتقای تبادل فرهنگی و ادغام  ما زندگی می

محیطی بـا  هایی برای برقراری ارتبـاط پایـدار زیسـت بررسی فرصت  

  المللی  دانشجویان بین

  International Education Action Plan, 2018 منبع:

   حین کار . یادگیری ۳

 نیدر حـ کـاری ۀفرصت کسب تجرب ،یلیاز نکات مهم در انتخاب مقصد تحص

  فرصـت راسـتا درهمـین شـود. یمـ دهینام »کار حین یریادگی«است که  لیتحص

 جـادیا جویاندانش یرا برا یاجتماع ای یصنعت کیشر  کیکار معنادار را با  ۀتجرب
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 ،یکـارآموز یهـا دوره ،یشـغل یهـا تیـموقع جـادیا یبرا نفعانیما با ذ. میکن یم

. کنیم همکـاری مـیداوطلبانـه  هـای فعالیت بر صنعت و جامعه و یمبتن یریادگی

 کنـد. یکمک مـ نیز یو جوامع محل جویاندانش نیارتباط ب تیبه تقو  ها برنامه نیا

در  تواننــد یمــ یالمللــ نیب انیکــه دانشــجو  نقشــی در مــورد کارها و  کســببــه  مــا

گــاهی مــی ،داشــته باشــند شــانیها شرکت اشــتغال  امکــانامــر  نیــا دهیم. آ

 یدنیسـ یجهـان یاسـتعدادها به حمایـت از و دهد یم شیرا افزا النیالتحص فارغ

  کند. یم تیما را تقو  المللی بینو ارتباطات  شود منجر می

 دانشجویان بین شهرداری سیدنی های برنامه :۴-۳ۀ جدول شمار
ِ

  المللی  برای یادگیری حین کار

  چگونه آن را انجام خواهیم داد؟  چه خواهیم کرد؟

افزایش قابلیت اشتغال دانشجویان و 

  المللی التحصیالن بین فارغ

گاهی از برنامـۀ کـارآموزی مـا؛ بـه مثال از  عنوان افزایش آ

ـــق کانال ـــد صـــفحات  هـــای ارتباطی طری وب مـــان مانن

  المللی دانشجویان بین

المللی در مورد مسائل مهم مربـوط  حمایت از دانشجویان بین  

  های کاری و شرایط محل کار  به رفاه، مانند فرصت

گاهی در بـین تجارت   های تجربـۀ  هـا از فرصـت افزایش آ

ــجویان بین ــاری دانش ــرویج  ک ــا ت ــال ب ــرای مث ــی؛ ب الملل

  ها و منابع موجود کمپین

دانشجویان به کسب تجربۀ کاری و ورود به مشاغل با تـرویج تشویق   

ــه ــه اشــتغال برنام ــود ک ــد از  پذیری آن های موج ــول و بع ــا را در ط ه

  بخشد. تحصیل بهبود می

با » المللی دانشجویی برنامۀ رهبری و سفیر بین«مندی از  بهره  های رهبری توسعۀ فرصت

ــت مهارت ــه هــدف تقوی توســعۀ ای دانشــجویان و  هــای حرف

  ها با جامعه روابط آن
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  چگونه آن را انجام خواهیم داد؟  چه خواهیم کرد؟

المللـی  های داوطلبانه برای دانشجویان بین تسهیل فرصت شرکت در جامعۀ محلی

وسـیلۀ شـهر و  های اجتمـاعی کـه به در رویدادها و برنامه

های  مثال جشـن عنوان شـوند. بـه ها ایجاد می سایر سازمان

سال نو و سال نو چینی، برنامۀ سفیر گردشگری و رویداد 

  ی بزرگورزش

ها بـرای گسـترش اسـتقبال رسـمی بـا هـدف  بررسی فرصـت  

گنجانــدن کمپینــی بــرای تصــدیق اســتعدادهای دانشــجویان 

گاهی از مزایای مسـتقیم و غیرمسـتقیم  بین المللی و افزایش آ

  کار و آن برای جامعه و کسب

  International Education Action Plan, 2018 منبع:

هایی را  سیاسـتفرمانداری ایالت نیوسات ولز نیز  ،عالوه بر شهرداری سیدنی

کند. این ایالـت  المللی دنبال می محلی و دانشجویان بین ۀجامع ۀبرای تعمیق رابط

 را در یالمللـ نیب یدانشـجو ۲۶۰٫۰۰۰از  شیبـ ۲۰۲۰به مرکزیت سیدنی، در سـال 

 ۀابـمث المللـی بـه است. فرمانـداری نیوسـات ولـز بـه دانشـجویان بین خود جا داده

کمـک  المللـی دانشجویان بین«کند.  فرصتی برای رشد و ارتقای جامعه نگاه می

. شـود لیتبد ایو پو  یوجوش، چندفرهنگ پرجنب یبه مکاننیوسات ولز  کنند تا می

 ، ارتباطـاتیپلماسید  جارت،ت انیحام، در آینده یالملل نیب انیاز دانشجو  یاریبس

جهت دولت نیوسات ولـز  همین به» شوند. یولز م وساوتیبزرگ ن رانیسف علمی و

 یبـرادانـد  خـود می ۀوظیفـکنـد و  یم قیرا تصد التیها به ا کمک ارزشمند آن«

ــ نیبهتــر  جــادیا تــرین اقــدام  مهم» ایــن ایالــت تــالش کنــد.در  یلیتحصــ ۀتجرب

المللـی اسـت.  دانشجویان بین ۀویژ  ۀفرمانداری در این زمینه تعیین و اهدای جایز 

وکارهـایی تعلـق  هـای اجتمـاعی و کسـب سسات آموزشـی، گروهؤ ماین جایزه به 

المللـی بـا  ها و ابتکارات خـود ارتبـاط دانشـجویان بین گیرد که از طریق برنامه می
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تــوان در  یــات بیشــتر مــرتبط بــا ایــن جــایزه را میئکننــد. جز  جامعــه را تســهیل می

رد. نیوسات ولز مطالعه ک اریسایت فرماند وب
1

  

  کانادا ساسکاچوان یایالتهای دولت  یاستس

ــادا ــه 2کان ــت دلیل ب ــی و سیاس ــاختار جمعیت ــدفرهنگی  س ــلی  چن ــد اص اش، از مقاص

کـاهش جمعیـت  بـه باتوجهآیـد.  خصوص نخبگان مهاجر بـه حسـاب می مهاجرین به

های متنوعی را برای جذب نخبگان علمـی، ورزشـی  کانادا، دولت این کشور سیاست

هـای هـدف ایـن  گروه ازجملـهکنـد.  مـالی اجـرا میداران  و هنری و همچنین سرمایه

المللــی اســت. هــدف دولــت کانــادا جــذب دانشــجویان  ها دانشــجویان بین سیاســت

ــارغ المللــی و حفــظ آن بین ــادا بعــد از ف ــت  هــا در کشــور کان التحصــیلی اســت. ایال

 SINPۀهایی است که در این زمینه پیشرو بوده و در برنامـ ایالت ازجمله،  3ساسکاچوان

مهـاجرت  ۀیـا برنامـ SINPاسـت.  المللـی درنظرگرفته امتیازاتی را برای دانشـجویان بین

ساسکاچوان
4
یـالتیا مهـاجرتی ۀبرنامـکانادا اسـت. » مهاجرتی ایالتی  ۀبرنام« ازجمله 

5
 

هر یـک  دولت کانادا با مشارکت وسیلۀ بهاست که  یمهاجرت یها از برنامه یا مجموعه

 ۀشــود.  برنامــ خــاص آن ایالــت تــدوین می» گــروه هــدف« بــه باتوجهو  هــا  یالــتا از

اســت و بــا اعطــای برخــی از  مهـاجرتی ساســکاچوان دانشــجویان را هــدف قــرار داده

ــجویان بین ــت دانش ــذب و اقام ــی ج ــازات در پ ــع امتی ــت.  توس ــی اس ــذب  ۀالملل ج

بـاز «و بـا گزارشـی تحـت عنـوان  ۲۰۰۳المللی در ایـن ایالـت از سـال  دانشجویان بین
 

1. https://www.study.sydney/programs/nsw-international-student-awards  

  . محتواي این بخش برگرفته از گزارشی است تحت عنوان 2
"International Students  in Saskatchewan Policies, Programs, and Perspective" 

   در آدرس زیر:» Saskatchewan Immigrant Nominee Program « و برنامۀ

https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/live-in-saskatchewan/by-
immigrating/saskatchewan-immigrant-nominee-program 

3. Saskatchewan 

4. Saskatchewan Immigrant Nominee Program 

5. The Provincial Nominee Program (PNP) 
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المللـی  آغاز شد. این گزارش بر اهمیـت و ارزش دانشـجویان بین» ساسکاچوانکردن 

اجرا شـدند، ورود دانشـجویان  ۲۰۰۴توجه که در سال  قابل ۀکید داشت و با دو توصیأ ت

ــرد. توصــی ــت را تســهیل ک ــه ایال ــاّو  ۀب ــالح برنام ــه  SINP ۀل  اص ــت دادن ب ــا اولوی ب

 ۀبـرای افـزایش دور  بـا دولـت فـدرالدوم مـذاکره  ۀیتوصشد.  دانشجویان را شامل می

التحصیلی از یک سال بـه دو سـال بـود. از نظـر دولـت ایـن ایالـت  اشتغال بعد از فارغ

مالی هسـتند و از ایـن جهـت  ۀانسانی و منبع سرمای ۀالمللی، منبع سرمای دانشجویان بین

 یایـمزا ،یانسـان ۀیمنـابع سـرما عنوان بـه المللی بین انیدانشجو «در اولویت قرار دارند. 

ارشـد فـراهم  یو کارشناسـ یدر مقـاطع کارشناسـ یمؤسسات آموزش یرا برا یمتعدد

ی را دانشـگاه یهـا برنامـه تـداوم برخـی از یبـرا ازیـموردن انیدانشجو  ها آن کنند. یم

دانشگاه مشـارکت فعـال  ازیموردن یآموزش یها و کمک قاتیتحقکنند. در  فراهم می

 یبـرا یاهـداف مؤسسـات آموزشـ شـبردیدر پ نیهمچنـ یالمللـ نیب انیدانشجو دارند. 

ــ نیب ــردِن  یالملل ــت ک ــجو  جمعی ــوا ،ییدانش ــا دروس، بحث یمحت ــ یه  ،یکالس

 ۀامـا ایـن تنهـا نقطـ» هسـتند. مـؤثر کارکنان اوقات یگاه یو حت یقاتیتحق یها برنامه

 ۀها منبـع خـوبی بـرای سـرمای المللی برای ساسکاچوان نیست. آن قوت دانشجویان بین

دولتـی ایالـت کـه  ۀچـه افـزایش بودجـ و مالی هستند. چه از طریـق پرداخـت شـهریه

  کند.  ها تخصیص پیدا می المللی دانشگاه برحسب تعداد دانشجویان بین

را  یالـتحـق ادولت مرکزی ، ۲۰۰۵در سال پیرو رویکرد جدید دولت ایالتی، 

 دییـأت یالملل نیب انیمرتبط با دانشجو  یها ها و برنامه استیس یو اجرا نیتدو  یبرا

المللـی  تمرکز اصلی دولت ساسکاچوان تسهیل شرایط کـار دانشـجویان بین کرد.

چراکه تسهیل شرایط کاری هم بر جـذب دانشـجویان و هـم اقامـت بعـد از  ،بود

ابـالغ  ۲۰۰۶های جدیـد دولـت در سـال  گذارد. سیاسـت می تأثیرالتحصیلی  فارغ

 یبودن بـرا طیقبل از واجد شرا لیزمان تحص، مدت لاّو  ها شد. طبق این سیاست

 .افـتیدرخواست مجوز کار خارج از دانشگاه از دوازده ماه به شش ماه کـاهش 

خـارج  ایکنند  یدر دانشگاه کار م نکهیاز ا فارغ یالملل نیب انیدانشجو  ،دوم آنکه
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و  یلیسـاعت در هفتـه در طـول سـال تحصـ ستیتوانند حداکثر ب یاز دانشگاه، م

دولـت ایـالتی بـرای  کـار کننـد. یتابسـتان التیوقت در طول تعطـ تمام تصور  به

 سیرا تأسـ المللـی بینآمـوزش  ی، شـورا۲۰۱۰در سـال های خـود  تقویت سیاست

بـرای تبـدیل  ایالتیکمک به دولت «سیس این شورا، أز تشده ا هدف اعالم کرد.

  است. » خوشنام آموزشی و پژوهشی در سطح جهان به مقصدِ کردن ساسکاچوان 

المللـی،  پیرو تصمیم دولت ایالتی برای تسهیل ورود و زندگی دانشـجویان بین

المللـی  جامعی را در مورد مشکالت دانشجویان بین ۀدانشگاه ساسکاچوان مطالع

 یبـرا ییها هیتوص«خروجی این پژوهش  است. ها انجام داده آنمواجه با حل  و راه

 المللـی بین انیدانشجو  یجذاب برا مکان کی عنوان بهساسکاچوان  گاهیبهبود جا

ــرا ــدگ ل،یتحصــ یب ــادا یکــار و زن ــایی » در کان اســت. پژوهشــگران هــدف نه

  های سیاستی خود را دو مورد زیر عنوان کردند:  توصیه

 های در زمینه ،آموزشیسسات ؤ در م لیتحص نیح یالملل نیب انیدانشجو 

 باشند.  تری داشته مثبتهای  تجربهو کار  یزندگ ،آموزشی

در  یتواننـد سـهم مثبتـ یکـه مـ المللـی بین انیدانشـجو تعداد بیشـتری از 

محـل  عنوان بهرا  یالتا نیساسکاچوان داشته باشند، ا ۀاقتصاد و جامع

  انتخاب کنند. ی خودکار و زندگ

ش را راهکارهای اصلی و اقدامات پیشنهادی این پژوه ۵-۳ۀ در جدول شمار 

  کنیم.  مطالعه می

 شتریب جذب یبرا ساسکاچوان یالتیا دولت یشنهادیپ اقدامات و راهکارها :۵-۳ۀ شمار جدول
  یالملل نیب انیدانشجو

  اقدامات  راهکارها

ـــابی  ـــات کاری ـــت امکان تقوی

  المللی  دانشجویان بین

 وجوی شغل برای دانشجویان افزایش پشتیبانی جست 

  هـدف گسـترش فرصـتبازنگری برنامۀ مهاجرت با

 های مهاجرین

 های تعاونی و کارآموزی گسترش فرصت 
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  اقدامات  راهکارها

 های راهنمایی و مربیگری شغلی گسترش برنامه 

 سازی های شبکهها و فرصتتوسعۀ مهارت  

ها و  ها، برنامــه بهبــود سیاســت

  خدمات مرتبط با مهاجرت

 هـا و ها، برنامـهاطالعات در مورد سیاست ۀبهبود ارائ

 مهاجرتفرایندهای 

 هـای داخـل دانشــگاه در افـزایش اطالعـات آژانــس

 ها و فرایندهای مهاجرت ها، برنامه مورد سیاست

 دانشگاه ۀاطالعات و خدمات پشتیبانی در محوط ۀبهبود ارائ 

 سازی و تسریع فرایند اخذ اقامت دائمساده 

 های مهاجرتی  ها و برنامه سازی سیاست سازی و شفاف ساده  

ها و  برنامــــه ها، بهبــــود سیاســــت

  خدمات مرتبط با ادغام اجتماعی

 ها  دسترسی آسان و شفافیت اطالعات در مورد برنامه

 و خدمات

 های داخل و خارج از دانشگاهارتقای هماهنگی بین آژانس 

 المللی  تطابق مدرک تحصیلی کانادا برای دانشجویان بین 

 های اسکان تقویت کمک 

 میزبانهای اقامت در خانه با  بهبود برنامه  

افـزایش تعــداد جوامـع قــومی و 

ـــــــی ـــــــت و  ١فرهنگ و تقوی

  ها  بخشی به آن تنوع

  

  ــترش ــی، گس ــومی فرهنگ ــع ق ــداد جوام ــزایش تع اف

وجوش و ها برای جنب ها و حمایت از آن اعضای آن

  فعالیت بیشتر

 ــجویان بین ــاهی دانش گ ــای آ ــورد  ارتق ــی در م الملل

 جوامع قومی فرهنگی

 المللی بـرای ارتبـاط  بینسازی برای دانشجویان  زمینه

  با جوامع قومی فرهنگی

ــت ــعیت و فرص ــود وض های  بهب

  خانوادگی

 المللی در کانادا کمک به همسران و فرزندان دانشجویان بین

  تسهیل حمایت دانشجویی از اعضای خانواده

  Garcea, J., & Hibbert, N. , 2014 منبع:
 

1. Ethnocultural communities 
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شـود.  های قـومی فرهنگـی متنـوعی تشـکیل می ساسکاچوان از گروه ازجمله کانادا

ین پدیده نگاه مثبتـی دارنـد و از تقویـت و ها نسبت به ا هم فرهنگ عمومی و هم دولت

فقدان یـا کوچـک  به شجویاناز دان یرخبرو وقتی  کنند. ازهمین آن استقبال میگسترش 

از فقـدان یـا  و کننـد میشـاره مربوطه خود در ساسـکاچوان ا یفرهنگ یجوامع قومبودن 

 ،یاجتمــاع یها رســاختیز  مثال عنوان بــه( شــان یعناصــر ارزشــمند فرهنگــمحــدودیت 

ـئول  )ها تیبر قوم یمبتن یو مذهب یحیتفر  شکایت دارند. جامعه خـود را در قبـال آن مس

 یجوامـع قـوم یسـرزندگ و تعـداد، انـدازه شیافـزا یبـرا یا ژهیـتـالش و  دیبا«داند.  می

 ی. بـراردیـمهاجرت صـورت گ یها و برنامه یچندفرهنگ یها استیس قیاز طر  یفرهنگ

 ،یچنـدفرهنگ یتـیجمع گاهیو گسترش پا جادیا یبرا یا ژهیو  یها تالش دیمنظور، با نیا

ها،  (ماننـد فروشـگاه یو اجتمـاع یتجـار یهـا تیخـدمات و فعال یچنـدفرهنگ تیماه

 دیـهـا با تالش نیـا ۀ. همـردیـصورت گ) رهیو غ حاتیها، تفر  ها، هنرها، ورزش رستوران

مهـاجران و  نیو همچنـ یالمللـ نیب انیدانشـجو  حـاتیترج ایـ قیـعال ازها،یبه نمعطوف 

 در جوامع  خود به یرمهاجرانیغ
ً
  ».باشداند،  شده تیتثب یخوب که قبال

اگر از  یحت المللی بین انیدانشجو چراکه  ،البته از نظر محققان این به تنهایی کافی نیست

ـا  راحتی نمی به، اشندمطلع ب ایالت یشهرها سایر در ی خودفرهنگ یوجود جوامع قوم توانند ب

ـاع یشبکه هاها ارتباط بگیرند و به  آن ـین یشـغل ایـ یاجتم رو  مربوطـه وصـل شـوند. ازهم

ـا  یبرا یالملل نیب انیدانشجو  یها فرصت شیافزا یبرا یا ژهیتالش و شود پیشنهاد می ارتباط ب

 د.انجام شو  ها ی درون آنو شغل یاجتماع یها و شبکه رتبطم یفرهنگ یقوم یگروه ها

  انشگاه علوم پزشکی ورشودتجربۀ 

دانشگاه علوم پزشکی ورشو
1
 مراکـز آمـوزش نیتـر  و بـزرگ نیتـر  یمیاز قد یکی 

سـیس شـده و أت ۱۸۰۹ایـن دانشـگاه در سـال اسـت.  اروپـای شـرقی در یپزشک
 

  ش برگرفته از کتاب زیر است:. محتواي این بخ1
"A Practical Guide to Cultural Adaptation, Integration and Psychosocial Support for 
International Students" 
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آید. ایـن  می حساب به یعلوم پزشک های گاهدانش نیاز معتبرتر  یکی  حاضر درحال

 و یپزشـک ،یپزشـک دنـدانآن یعنـی  ۀکه سه برنامـدهد  رشته ارائه می۱۹دانشگاه 

 ینموریتش خـود را چنـأمـ ۀبه زبان انگلیسی اسـت. دانشـگاه در بیانیـ یداروساز

و  شهیاند یکه با احترام به آزاد میهست یدانشگاه ۀجامع کی ما«کند:  معرفی می

 یآمـوزش مبتنـ نیبهتر  ۀما ارائ تیمور أم .میکن یحقوق برابر و سنت عمل م ان،یب

در سال جاری ایـن دانشـگاه » 1است. کی ۀدرج قاتینوآورانه و تحق یبر پزشک

المللــی اســت.  نفــر دانشــجوی بین ۸۱۲دانشــجو دارد کــه از ایــن تعــداد ۱۰٫۰۰۲

  انشـجویان بینباوجوداینکه تعـداد د
ّ

دانشـجویان  المللـی دانشـگاه نسـبت بـه کـل

 ازجملـهالمللی دارد.  ای به دانشجویان بین وجه ویژهتدانشگاه  ،چندان زیاد نیست

 تیـو حما یفرهنگ یسازگار یعمل یاهنمار «های دانشگاه انتشار کتاب  فعالیت

یالملل نیب انیدانشجو  یبرا یاجتماع یروان
2

 ۀمنـدی از تجربـ بـرای بهره اسـت.» 

ای از پیشــنهادات اجرایــی ایــن کتــاب را مــرور  ایــن دانشــگاه در ادامــه خالصــه

المللـی را بـه سـه  کنیم. کتاب اقدامات الزم برای حمایـت از دانشـجویان بین می

کند: پشتیبانی اطالعـاتی، سـازگاری و ادغـام فرهنگـی و  بخش اصلی تقسیم می

  حمایت عاطفی.  

  پشتیبانی اطالعاتی . ۱

 بـرای دانشـجویان 
ً
المللـی تصـمیم مهمـی اسـت.  ینبانتخاب دانشـگاه خصوصـا

داشـته  یبه اطالعات کامل و جامع دسترس سهولت بهدانشجویان و والدینشان باید 

  نی. ابتوانند تصمیم بگیرندباشند تا 
ّ
در مورد کشـور، شـهر و  یشامل اطالعات کل

و  یلیتحصـ ۀدور  رش،یپـذ طیدر مـورد شـرا قیـاطالعات دق نیدانشگاه و همچن

ای کـه  در مورد اطالعات هم محتـوای آن و هـم رسـانه است. سیتدر  یها روش
 

1. https://www.wum.edu.pl/en/o-uczelni  

2. A Practical Guide to Cultural Adaptation, Integration and Psychosocial Support for 
International Students 
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واضـح اطالعـات جـامع و  ۀارائـز اهمیت اسـت. ئحا ،کند اطالعات را منتقل می

در هنگـام بلکـه  ،دبـر  افراد برای انتخـاب دانشـگاه را بـاال می ۀنگیز ا دقیق نه تنها

  دهد.  ها می بیشتری به آن تیاحساس امن لیشگاه و تحصورود به دان

  نیاز قبل از ورود و موقع ورود داطالعات مور الف) 

ی ارائه دهـد و هـم قیدقبسیار  اطالعات هم یالملل نیب انیبه دانشجو  دیبا دانشگاه

 یاختصاصـ  تیسـا وب ۀارائـرو  دسترسی به این اطالعات را سهولت بخشد. ازاین

 یتمـام اطالعـات مـرتبط باشـد، ضـرور یکـه حـاو یالمللـ نیب انیدانشجو  یبرا

بلکـه سـایر اطالعـات  ،. نه تنها اطالعات مرتبط بـا دانشـجویان و دانشـگاهاست

 ۀخـانوادهمـراه دانشـجویان از  یبرخـباشد. برای مثـال  سموردنیاز باید در دستر 

ارس در مـورد مـد یبه اطالعـات نیبنابرا شان قصد سکونت در شهر را دارند.خود

. دارنـد ازیـن کودکـان یبرنامه برا آموزش فوق ،ی، مناطق بازها مهدکودک ،یمحل

قبـل از ورود و موقـع  ۀلیست اطالعات موردنیـاز در مرحلـ ۶-۳ۀ در جدول شمار 

  است.  ورود ارائه شده

 المللی قبل از ورود و موقع ورود که باید در بین انیدانشجونیاز دموراطالعات  :۶-۳ۀ جدول شمار
  شود.دانشگاه ارائه  تیسا وب

اطالعاتی در مورد 

  شهر و کشور

  ،افراد مشهور ،فرهنگ ،تاریخ
ّـ
 ،نـرخ ارز ،سیسـتم حقـوقی ،یتعطـیالت مل

های  توصــیه ،های زنــدگی دانشــجویی برنامــه ،ها نقشــه ،وهــوایی شــرایط آب

هایی که باید دید و کارهایی که بایـد  مکان ،دانشجویی برای جاهای دیدنی

  انجام داد. 

اطالعات عمومی 

  در مورد دانشگاه

گـالری  ،المللـی بندی، آمار و تعداد دانشجویان بین رتبه ˓های دانشگاه تاریخ و سنت

  ،های معرفی عکس و فیلم

سسـات همکـار کـه بـا ؤ فهرسـت م ،اطالعاتی برای دانشجویان ورودی جدیـد ۀبست

 ،آموزشــی قراردادهــای تحقیقــاتی و، کننــد علمــی همکــاری می ۀدانشــگاه در زمینــ

  بوک برای ارتباط گرفتن با دانشجویان ورودی. های فیس پیوندهایی به گروه
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  پذیرش

های مهم دانشگاه ماننـد تـاریخ انتخـاب  لیست تاریخ ،نام و آزمون شرایط ثبت

ــو  ــافه، برنام ــذف و اض ــد، ح ــا ورودی ۀاح ــو  ،ه ــهریه و نح ــت آن ۀش  ،پرداخ

  نکات مطالعه.  ،دهی های تدریس و سیستم نمره روش ۀاطالعات الزم دربار 

گردش در 

  دانشگاه ۀمحوط

  های دقیق از پردیس. نقشه ،تورهای مجازی

های  داستان

  موفقیت

  التحصیالن مشغول به کار  های کتبی یا تصویری از فارغ گزارش

مسائل رسمی و 

  حقوقی

اطالعـات در  ،اقامت و مجوزهای کار ،کمک و مشاوره در مورد الزامات ویزا

 ،اطالعــات مالیــاتی ،های کــار در داخــل و خــارج از دانشــگاه مــورد فرصــت

 مثال عنوان بـهاطالعات مربوط به قوانین محلی، مانند تخلفات رانندگی و غیره (

مشـاوره در مـورد زمـان همـراه  ،مقررات مربوط به نوشیدن الکل در مالءعام)

  مانند گذرنامه و گواهینامه.های هویتی  داشتن برگه

  امنیت

 دمشاوره در مـورد اقـدامات الزم در صـورتی کـه مـور  ،های تماس مهم شماره

 ،هــای خطرنــاک جلــوگیری از موقعیت ،نحــو ،سـرقت یــا حملــه قــرار بگیرنــد

 نپوشـیدن پیـراهن فوتبـال تـیم رقیـب) توصیه
ً
 ،هایی در مورد ایمنی خیابان (مثال

  ها بود. مناطق خطرناک در شهر که باید مراقب آن

  پول

امکانـات و مقـررات کمـک مـالی و  ازجملـهحمایت مالی در حین تحصـیل 

ــالی  ،سســات مربوطــهؤ م ــور م ــا ام ــه ب ــان اداری ک ــاس کارکن ــات تم مشخص

ــد ــی ماننــد نحــو  ،دانشــجویی ســروکار دارن ــانکی محل اســتفاده از  ۀسیســتم ب

  های اعتباری و نقدی و خدمات انتقال وجه. کارت

تلفن همراه و 

  اینترنت

مین مـالی أهای تـ گزینـه ،های موجـود تلفن همراه: اطالعات مـرتبط بـا شـبکه

 ۀاسناد موردنیاز برای تهیـ ،پرداخت، پرداخت در صورت تمایل، قرارداد) (پیش

 شبکه پرسید.تی که باید هنگام انتخاب سؤاال ،سیم کارت

پشـتیبانی در  ،هـا دانشـگاه و خوابگـاه ۀدر محوطـ ١فای اینترنت: تدارکات وای

های اینترنـت خـارج از دانشـگاه (در خانـه و  گزینـه ،صورت بـروز مشـکالت

خـدمات اینترنتـی  ۀدهنـد هنگام امضای قرارداد با یـک ارائـه کهنکاتی  ،شهر)

  باید دانست. 
 

1. Wi-Fi  
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  زندگی روزمره

 ها، محل خرید بلیط و غیره. ها، انواع بلیط عمومی: قیمت ونقل حمل

خصوصـی و  ۀزندگی خانوادگی: مراقبت روزانه، پرستاری از کـودک، مدرسـ

  های دانشگاهی سالمت و درمان، کلینیک ۀدولتی، تفریح و سرگرمی، بیم

های محلــی، بازارهــای هفتگــی،  خریــد و ســرگرمی: راهنمــای ســوپرمارکت 

کــاالی  ۀهـا، بــازار دسـت دوم دانشــگاه و مبادلـ نــدن بطریبازیافـت و بازگردا

  ، راهنمای غذا خوردن، غذاخوری و نوشیدنی و غیره.»کارکرده«

  ? ,Łazarewicz  Magdalena منبع:

شده باید آسـان باشـد. بهتـر  دسترسی به اطالعات گفته: اطالعات دستیابی به

سـایت دانشـگاه قـرار  است اطالعات تماس کارکنان همراه بـا عکسشـان در وب

دهـد کـه قبـل از ورود بـه  گیرد. وجود اطالعات تماس این امکان را به افـراد می

  آورند.  دست کشور تمام اطالعات الزم را به

 ازجملـهط جمعـی اهای ارتبـ های رسـمی و غیررسـمی در شـبکه وجود گروه

 الوصـول ها بـرای دانشـجویان بسـیار سهل بوک نیز ضروری است. این گروه فیس

های خود را از یکـدیگر بپرسـند  سؤالتوانند با یگدیگر آشنا شده،  ها می است. آن

ها به مدیریت دانشگاه کمـک  و اطالعات الزم را به اشتراک بگذارند. این گروه

کند تـا از موضـوعاتی کـه بیشـترین پرسـش و چـالش را در بـین دانشـجویان  می

ــار فیس بین ــود. در کن گــاه ش ــه آ ــی برانگیخت ــوک می الملل ــانه ب ــوان از رس های  ت

که تصـویر ) تریی(مانند تو  نگیکروبالگیمو  )نترستیپ و نستاگرامی(اتصویرمحور 

دهند و در بین نسل جـوان بیشـتر مورداسـتفاده  تری از از دانشگاه ارائه می جذاب

  هستند نیز کمک گرفت.  

  یمطالعات ۀدر طول دور  ردنیازاطالعات مو ب)

همـاهنگی بـین اطالعـات  ،ترین نکته در مـورد اطالعـات لین و مهماوّ :هماهنگی

و  یکننده مسئول سـازگار واحد هماهنگ کیشود که  یم هیتوصلف است. مخت
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زبان  یسیانگل ریغ یها در دانشگاه یواحد اختصاص نیاطالعات باشد. ا جامعیت

 یا ژهیـو  تیـاز اهم نیسـتند،مسـلط ی به زبان انگلیسی از کارکنان ادار یکه برخ

 المللـی دانشـجویان بینالزم برای اطالعات  ی کاملی ازبند دسته برخوردار است.

 آمده است.  ۷-۳ۀ در جدول شمار   یلیتحص ۀدر طول دور 

 تیسا وب باید درالمللی در طول تحصیل که  بین انیدانشجونیاز دموراطالعات  :۷-۳ۀ جدول شمار
  شود.دانشگاه ارائه 

 
ّ

 یاطالعات کل

  در مورد دانشگاه

همراه عکـس جزئیات تماس به ، مدیریت دانشگاه و کارکنان دفتر ریاست

  ساعات کار دفتر با نقشه و مسیر ،کارکنان

 مسائل رسمی

  

التحصـیلی و سـایر اطالعـات  شرایط فـارغ ،مسائل مربوط به انتخاب واحد

  آموختگان های دانش سالنامه ،کارآموزی ،التحصیلی الزم برای فارغ

های تدریس،  روش

بسترهای یادگیری 

الکترونیکی، ابزارهای 

  مدیریت آنالین

  های تدریس در سراسر جهان مهم است. های زیاد در روش تفاوت دلیل به

هــای علمــی، اطالعــات  هــای پژوهشــی: گــروه فرصــت ،توضــیحات دوره  پیشرفت دانشگاهی

شـرح  ،دروس انتخـابی خـارج از دانشـگاه ،های مشارکت تماس، فراخوان

سسـات همکـار کـه بـا ؤ فهرسـت م ،هـا کامل آزمون جـامع و سـایر آزمون

قراردادهــای تحقیقــاتی و  ،کننــد علمــی همکــاری مــی ۀدانشــگاه در زمینــ

  های زبان موجود  دوره ،آموزشی

آشنایی با محیط 

  اطراف

 ،غــذا و غــذاخوری دانشــجویی ،ها کتابخانــه ،پســت (ســاعت کــار، آدرس) ۀادار 

ـتی و  اطالعـات تمـاس مراقبت ،رایگـان در شـهر فـای وای هـای گزینه هـای بهداش

  سفر در سراسر کشور ،عمومی ونقل حمل ،اورژانس

ــدادهای ســاالنه، جلســات، گــروه  زیست دانشجویی ــورد روی ــات در م ــی  اطالع ــای ایمیل ه

هـای دانشـجویی:  ها و انجمن فهرستی از باشـگاه ،ها دانشجویی و خبرنامه

مرکز راهنمایی دانشجویی (بـا کـدام  ،ها سایت وب ازجملهاطالعات تماس 

  بخش اداری صحبت کنم؟)

 ها فرهنگ: سینما، تئاتر، اپرا، موزه  اوقات فراغت
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ها و امکانات ورزشی در دانشگاه و شهر، ورزش در فضای  ورزش: باشگاه

 باز، مناطق ورزشی در شهر و کشور

  ها رستورانها و  مراکز تفریحی، کافه راهنمای بیرون رفتن:

خدمات مشاوره و 

  شناسی روان

شناسـی  وب مشاوره و خدمات رواناطالعات عمومی و پیوند به صفحات 

  دانشگاه

  ? ,Łazarewicz  Magdalena منبع:

  روزمره یراهنما در مورد زندگ یها کتابپ) 

ها اطالعات مورد نیـاز در مـورد زنـدگی روزمـره از جملـه حمـل و  در این کتاب

  شود.  نقل، زندگی شهری و تهیه مواد غذایی درج می

 یررسمیتبادل اطالعات غ) ت

تی آ انیدانشجو  نیشبکه ب تیتقو  یگوگل اغلب برا ای اهویبوک،  سیف یها گروه

دفتـر دانشـجویان  وسـیلۀ بهابتکـارات ممکـن اسـت  نیـا. دشـو  یم جادیا یو فعل

 ها بعضـی از دانشـگاه نیهمچنـشود. انجام های دانشگاه  سایر بخش ایالمللی  بین

دانشـجویان جدیـد  ادغـام نـدیافر  لیکمک بـه تسـه یرا برا تر باتجربه انیدانشجو 

  گیرند.  کارمی به

  یو ادغام فرهنگ یسازگار  .۲

 یستیبهز  عوامل ترین  مهماز  یدانشگاه ۀجامع وگروه همساالن  احساس تعلق به

از ایـن برخـورداری در  یالمللـ نیب انیاست. دانشجو  جویاندانش یو روان یجسم

سـختی زنـدگی و دیگـر  هسـتند. ازطـرف رو روبـهساختار حمایتی با موانع زیادی 

ــاطفی می ــی و ع ــکالت روان ــه مش ــر ب ــارجی منج ــور خ ــود.  تحصــیل در کش ش

غلبـه بـر موانـع  حمـایتی را بـا هـدف یهـا برنامـه اجـرای ها دانشگاه دلیل همین به
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در  یو دانشـگاه یبا جوامـع محلـالمللی  دانشجویان بینادغام  لیتسه ی ولیتحص

سـتی عـاطفی دانشـجویان یبهز هایی کـه بـه  دهند. دانشـگاه اولویت خود قرار می

شـوند و  یمـ شناختهتر  تیفیآموزش باک ۀدهند ئهارا عنوان به کنند ای می توجه ویژه

 یسـازگار یها برنامـه کننـد. یمـ افـتیدر  تریبـاال ۀخود رتب انیدانشجو  وسیلۀ به

بـر بهبـود رفـاه و  دیـبا یالملل نیب انیدانشجو  یاجتماع-یروان تیو حما یفرهنگ

 یارتقـا نیو همچنـ یمحلـ ۀهم در دانشگاه و هـم در جامعـ ها آن یزندگ تیفیک

ــفیک ــوزش متمرکــز باشــد. تی ــات  آم ــق مطالع ــچــه حماهر طب ــاع تی از  یاجتم

منظـور الزم  ایـن بـهاجتماعی آنان بیشتر خواهد بود. ، ادغام دانشجویان بیشتر باشد

ن، زبــا یهــا دورههایی ماننــد  برنامــه ،اســت در زمــان ورود دانشــجو بــه دانشــگاه

هـا بـرای  ورودی ۀویـژ  ۀی و همچنـین برنامـفرهنگـ یها تیفعال ،شناییآ یها دوره

های مسـتمر  ها و برنامـه را تدارک دید. در کنار آن نیازمند فعالیتمعرفی دانشگاه 

در طول تحصیل دانشجو برای کمک به سازگاری فرهنگی او هستیم. در جـدول 

 یسـازگار تیـبا هدف تقو  یی کهدادهایو رو  ها فعالیتاز  ییها نمونه ۸-۳ۀ شمار 

    شده است. حیتشر  ،شود انجام می المللی بین انیدانشجو  یفرهنگ

  یو ادغام فرهنگ یسازگار تیبا هدف تقو ی الزمدادهایاقدامات و رو: ۸-۳ۀ ل شمارجدو

  توضیح  فعالیت 

اسکان مشترک دانشجویان 

  المللی و داخلی بین

(ماننـد آشـپزی،  .گذراننـد مـی طور روزمره با هم وقت دانشجویان به

  درس خواندن و بیرون رفتن با هم)

  .آورند خود غذا می أدانشجویان از کشور مبد     المللی  مهمانی با تم بین

 
ّ
  .کند رویدادی که کشورهای خاصی را معرفی می    ها  یتمهمانی با تم مل

هایی با موضوع  مهمانی

  تعطیالت

   
ّ
کشورهای مختلف در تقویم دانشگاهی ی یا مذهبی از تعطیالت مل

های مهم مانند روز  هایی برای برخی مناسبت مشخص شود و مهمانی

  .شکرگزاری، دیوالی یا سال نو چینی ترتیب داده شود

تئـاتر، مـوزه و  ،بازدیـدهای میـدانی ،های تـاریخی و سیاسـی بحث    المللی  باشگاه فرهنگی بین

  دانشجویان  ۀها برای هم کنسرت
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  توضیح  فعالیت 

  های زبانی  تبادل مهارت    ١عصرهای دو نفره

مشترک  های کالس

دانشجویان داخلی و 

 المللی  بین

  

های مشترک برای دانشجویان داخلی فرصتی برای  شرکت در کالس

کند و یادگیری همراه بـا  های زبان انگلیسی فراهم می ت مهارتیتقو 

ــام دانشــجویان بین ــی ســطح ادغ ــی را  دانشــجویان داخل ــا الملل ارتق

  بخشد. می

 آموزش آنالین فرهنگی

  

 های آنالین در مورد مسائل فرهنگی  ها و کالس آموزش  

  

های دانشجویی  تشکل

 محلی

  

ـــی می دانشـــجویان بین ـــه ســـازمان الملل هـــای  ها و انجمن تواننـــد ب

  .دانشجویی محلی بپیوندند

 های زبان دوره

  

کشـور  منـد بـه تحصـیل در یـک خصوص برای کسانی کـه عالقه به

 .خاص هستند

  ).(ممکن است به دانشجویان برای شرکت پاداش مالی داده شود

 های مسابقه و بازی شب

  

کننده برای دانشجویان داخلی و  های سرگرم های مسابقه و بازی شب

  خارجی

  وگذار برای دانشجویان داخلی و خارجی سفر و گشت  وگذارها سفرها و گشت

محلـی کـه در آن  ۀسازماندهی کار داوطلبانـه و رویـدادهای خیریـ    کار داوطلبانه

  .کنند المللی با یکدیگر همکاری می دانشجویان داخلی و بین

  ? ,Łazarewicz  Magdalena منبع:

  حمایت عاطفی. ۳

تـرک خانـه،  دلیل بـه کننـد یم لیشروع به تحص دانشگاهکه در  یجوانان ۀهم

 تیر یبـه مـد ازیـن د،یـجد یاجتماع طیبا مح ی، سازگارجدید تیساختن هو 

 انیدانشـجو هسـتند.  رو روبـههـای جدیـدی  و ماننـد آن بـا چالش زمان خود

 

1. Tandem evenings 
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کنـد.  وپنجـه نـرم می براین موارد با مشـکل زبـان نیـز دسـت ی عالوهالملل نیب

المللی را با مشکالت دائمی  دانشجویان بین ،ان کشور میزبانبتسلط به ز عدم

 ی گرفته تـانترنتیقرارداد ا کی کند. از تنظیم در تنظیم امور روزمره مواجه می

تـر درک و مواجهـه بـا نظـام  . چـالش بـزرگپست ۀعملکرد ادار  ۀدرک نحو 

المللی تالش  ارزشی، هنجاری و فرهنگی کشور میزبان است. دانشجویان بین

را درک  یمحلـ و عـادات متفـاوت دانشـجویان یاجتماع یهنجارهاکنند  می

را مدیریت کنند » خارجی« عنوان بهرفتار جامعه با آنان  ۀکنند. همچنین شیو 

 لیتحصدالیل  همین باشد. به که ممکن است عالقه یا تعصب را به دنبال داشته

ه ب تنش عاطفی شاننیوالد یو هم برا جویاندانش یهم برا  یکشور خارج رد

  .اه داردهمر 

در  یکمـک ناکـاف ایـ یاتیـتجرب نیدر برابر چنـ شجویاناز دان تیحما عدم

شود کـه  تنهایی عاطفیو  یاجتماع انزوایمنجر به ممکن است ها،  مقابله با آن

در گـذارد.  اثـر می شـجویاندان یلیو تحصـ یاجتمـاع یبـر زنـدگ  خـود ۀنوب به

المللـی  بین انیباشـد، دانشـجو  یا حرفـه یعـاطف تیـبـه حما ازیـکـه ن یموارد

ــ ــد از یم ــاور  توانن ــدمات مش ــگاه، ۀخ ــب خود  دانش ــمطال ــده در اری ی منتشرش

و  یاجتمـاع یهـا ، رسـانهتلفـن کمکـیخطـوط  ،دانشـگاه ۀمشـاور   سایت وب

. در ادامـه مـرور دمند شون بهرهالن ساانی از گروه همبانیو پشت ها مربی ها، کانال

  شده داریم.  کوتاهی بر موارد گفته

 دانشگاه  ۀخدمات مرکز مشاور الف) 

  :  شود یمموارد زیر شامل  شده به دانشجویان خدمات ارائه بهترین حالت در: خدمات

 ســاعت) کــه بــه  ۲تــا۱٫۵جلســه بــه مــدت  ۵تــا۱کوتــاه ( یهــا کارگــاه

درک  یبـرا گریکـدیآمدن و تعامل بـا  گردهم یبرا یفرصت دانشجویان

  دهد.  میموضوعات خاص  شتریب
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 جلسـه) متناسـب بـا موضـوعات ۱۰ ای ۶مدت ( کوتاه یدرمان یها گروه 

کننده که به موضـوعات  شرکت جویاندانش وسیلۀ بهشده  خاص انتخاب

 .شود یمربوط م یعموم

 انیدانشــجو  ایــ یا افــراد حرفــه وســیلۀ بهبــاز (کــه  یبانیپشــت یهــا گروه 

 ).شوند یم تیر یتحت نظارت مد دهید  آموزش یلیتکم التیتحص

 ) مشـاوران بـه یاز مشاوران بدون قرار قبلـ یکی) با یا قهیدق ۲۰جلسات کوتاه .

 یو در صورت لزوم مستق دهند یگوش م ها نگرانی
ً
 کنند. میکمک  ما

  بحران در مداخله 

  مشاوره 

  نگیکوچ 

  ــان روان ــاه یدرم  کوت
ً
ــوال ــدت) (معم ــامل م ــان روان ش ــرد یدرم  وی ف

 نیزوج یدرمان روان

  یپزشک روان ۀمشاور 

   یجنس ۀمشاور 

  استرس تیر یمد 

  دبکیوفیآموزش ب 

  نیآنال ای یحضور صورت به( رانهیشگیسالمت روان پ یغربالگر.(  

ـاور : دانشگاه ۀتیم مرکز مشاور  ـامل گروهـ گاهنشـدا ۀتیم مرکـز مش ـان  یش از متخصص

ـانگر، مربـ پزشک، روان شناس، روان (روان ـاع ،یمتخصـص جنسـ ،یدرم  یمـددکار اجتم

ـیلۀ به) است کـه ینیبال ـارآموز  عنوان بـه( یلـیتکم التیتحصـ انیدانشـجو  وس کارمنـد  ایـک

 یشوند. ترج یم یبانیوقت) پشت پاره
ً
ـام دیبا ناز متخصصا یحداقل برخ حا وقـت  کارمندان تم

 در مـورد مـداخالت بحـران) شجویاندان یازهایبه ن یدگیباشند تا بتوانند در رسمرکز 
ً
ـثال  (م

 یو شرح کوتاهمشاوره به همراه عکسشان  میت یاعضا انعطاف زمانی به خرج دهند. معرفی

  است. دیمف مرکز مشاوره ها در صفحات وب آن یاصل قیاز عال
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در اسـرع  دیـبا اّولیـه یابیـارز  جلسـات: به خدمات مشاوره دانشگاه یدسترس

 یزمـان انتظـار ترج .ارائـه شـود جو با مرکزتماس دانش نیلوقت پس از اوّ 
ً
 دیـنبا حـا

    روز باشد.۱۴از  شیب

 ایـ نیـرزرو آنال سـتمیس ل،یـمیتلفـن، ا قیتوان از طر  یرا م نوبت: دهی تنوب

 دیـبا سـایت مرکـز بانجـام داد. و مرکـز مشـاوره  رشیدر پـذ حضـوری صورت به

 شـده و خدمات ارائه یها تیزمان انتظار، محدود  ه،یدر مورد رو  یقیاطالعات دق

  د.ارائه دهبودن آن محرمانه 

در داخـل مرکـز  دیـبا مکـاناال حتـی دانشـگاه ۀمرکز مشاور  ساختمان: محل

دانشگاه واقـع شـود کـه  یاصل ۀآرام از محوط ۀمنطق کیدر  ایبهداشت دانشگاه 

مرکـز مشـاوره است.  در دسترس انیدانشجو  ۀهم یو هم برااست  یهم خصوص

  .  باشدنه امن، گرم و دوستا ،دنج  یمکان دیبا

 شیافـزا یبـرا: دانشـگاه ۀبه اطالعات مربـوط بـه خـدمات مشـاور  یدسترس

گاه در  دیـآن با تیسـا و وبمرکـز مشـاوره موجـود،  خـدماتاز  انیدانشجو  یآ

ی دانشگاه معرفی اجتماع یها رسانهسایت اصلی دانشگاه و  مکان در وب نیچند

ــتوز  یپوســترها و بروشــورهادر  شــود. همچنــین دانشــگاه و  ۀمحوطــشــده در  عی

  شود. غیتبل ییدانشجو  یها خوابگاه

 تلفنی و پشتیبانی آنالین یکمک وطخطب) 

 هســاعت۲۴(  اورژانســی، خــط شــبانه و خطــوط کمــک یکمکــ طخــ (

  ارائه شود. مرکز مشاوره از خدمات یبخش عنوان بهتواند  یم

 شود یم یبانیپشت متخصصان از یمیت وسیلۀ به که آنالینو پاسخ  پرسش 

 دهد.  های دانشجویان پاسخ می و به پرسش
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 یار یخود حتوایمپ) 

توانـد  شـود و می دانشـگاه ارئـه می ۀسایت مرکز مشـاور  محتوای خودیاری در وب

 شامل موارد زیر باشد: 

 آنالین یا جزوات  یاریخود  یها متنPDF دانلود قابل 

 یاریبه صفحات وب خود  ییوندهایپ 

 یاریکتاب خود  از یفهرست 

 سالمت روان یغربالگر یها تست. 

 مربی ت) 

از سه تا  درسیر یغپشتیبانی  یبرا یلیاست که در هر سال تحص یپژوه دانش ربیم

هـا  مهـارت ازجملهمسائل متنوعی در مورد  مربیشود.  یمنصوب م انشجوچهار د

بـا  برنامـه فـوق یهـا تیفعال نیتعادل ب جادیزمان، ا تیر یمطالعه، مد یها و چالش

  .دهد المللی مشورت می به دانشجویان بین یمسائل بهداشت ایمطالعات 

 ساالنهم یبانیپشت )ث

روابـط خودجوشـی بـرای حمایـت از یکـدیگر شـکل  ۀدر بین دانشـجویان شـبک

الزم است برای برخـورداری از حمایـت بیشـتر پشـتیبانانی از  اینگیرد. باوجود می

المللـی  المللـی تعیـین شـود. دانشـجویان بین برای دانشجویان بین ساالنهمگروه 

 صــورت بهشخصـی یـا هـر مشـکلی  ،ممکـن اسـت در مـورد مسـائل دانشــگاهی

از  »دوسـتان« ایـ نان صـحبت کننـد. پشـتیبانان همسـاالنمحرمانه بـا ایـن پشـتیبا

  شود.  داوطلب همان دانشگاه تشکیل می دانشجویان
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  دانشگاه استانبولتجربۀ 

دانشجوی  هزار۲۰) حدود ۲۰۲۲-۲۰۲۱سال تحصیلی اخیر (در  1دانشگاه استانبول

گـزارش المللـی ایـن دانشـگاه  ویان بیناست. مرکز دانشج المللی جذب کرده بین

هـای  کنـد. فعالیت منتشـر می سـاالنه صورت به های این دفتر را ها و فعالیت برنامه

  فرهنگی این مرکز شامل موارد زیر است: 

   آشنایی و استقبال  ۀبرنام. ۱

 ،آنالین برگزار شده صورت بهکرونا  دلیل بهطبق گزارش آشنایی سال جاری  ۀبرنام

 ی بـرای معرفـییدئوهایـو حال برای آشنایی دانشـجویان جدیـدالوورد شـامل  بااین

واحـد  معرفی ،ها دانشکده المللی، معرفی نیب انیمرکز دانشجو  ،دانشگاه استانبول

برنامـه بـا پخـش  نیـااست.  بوده کتابخانه همچنینبهداشت، فرهنگ و ورزش و 

 است.  هدیرس انیبه پا ییانجام مراحل اقامت دانشجو  ۀاز نحو  ییدئو یو 

 هاکشور  روز. ۲

شـود، بـه تحکـیم  این برنامه که اغلب با حضور مقاماتی از کشور مـوردنظر برگـزار می

 ۲۰۱۷هـای دیگـر اختصـاص دارد. از سـال  رهنگروابط بین کشـورها و آشـنایی بـا ف

تاکنون مراسم کشورهای قزاقستان، اتیوپی، بوسنی و هرزگوین، بنگالدش، قرقیزسـتان 

پیونـد ترک زبان بودن یا  دلیل بهاست. اغلب این کشورها  شمالی برگزار شده ۀو مقدونی

کیــه بــرای ، بــه روابــط سیاســی بــا ترکیــه عالقــه دارنــد. همچنــین تر تــاریخی بــا ترکیــه

 توجـه قابل ۀدانشجویان این کشورها مقصد بسـیار جـذابی بـرای تحصـیل اسـت. نکتـ

 ها است.  های دانشجویی در این برنامه ها و تشکل مشارکت جدی انجمن

 

  سایت دانشگاه استانبول به آدرس زیر است:  محتواي این بخش برگرفته از وب 1.
https://iso.istanbul.edu.tr/tr/ 
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 منطقه آشنایی با نشست. ۳

ها که با حضور مهمانـانی از کشـورهای مـرتبط و دانشـجویان برگـزار  این نشست

های دانشــگاه بــرای تعمیــق روابــط خــود بــا برخــی از  برنامــهشــود، بخشــی از  می

تـــاکنون  ۲۰۱۷المللـــی اســـت. از ســـال  کشـــورها و همچنـــین دانشـــجویان بین

آشـنایی بـا «، »آشـنایی بـا آفریقـا«، »های ترک آشنایی با جمهوری«های  نشست

و » مدیترانــه ۀآشــنایی بــا حــوز «، »آشــنایی بــا آســیای جنــوبی«، »بالکــان ۀحــوز 

ها مخاطـب قـرار دادن  ت ایـن نشسـتزیـاسـت. م برگـزار شده» ا ترکیهآشنایی ب«

هـای  تعداد زیادی از دانشجویان است. برای مثال در نشست آشنایی بـا جمهوری

ــورهای  ــجویانی از کش ــرک دانش ــان،یآذربات ــتان، قرق ج ــتان،یقزاقس ــه،یکر  زس  م

شگاه این حضور داشتند. دان نیتاتارستان، ترکمنستان و چ کستان،یازبکستان، تاج

کنــد. بــرای مثــال نشســت  نفعــان بیرونــی برگــزار می ها را بــا مشــارکت ذی برنامــه

بـه میزبـانی » آشنایی با آفریقـا«به میزبانی شهرداری و  نشست » آشنایی با ترکیه«

 است.  گران و بازرگانان مستقل برگزار شدهتانجمن صنع

 هیترک سفرهای داخل. ۴

کرونا متوقف شده، پیش از آن با هـدف آشـنا  دلیل به ۲۰۱۹این سفرها که از سال 

المللی با کشور ترکیه و به مقصد شـهرهای توریسـتی ترکیـه  کردن دانشجویان بین

 است. و ادیرنه برگزار شده کاستامونوبورسا،  ازجمله

 !میاستانبول را بشناس. ۵ 

ــک روز  ــای ی ــتانبول ۀتوره ــه اس ــار جاذب ــه در کن ــردی ک ــاریخی  گ های ت

ها  ها و گالری موزه ازجملهانبول، فضاهای فرهنگی و هنری است ۀشد شناخته

 شود. را نیز شامل می
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 ترک  ۀبا قهو  وگفت پگ. ۶

در مــورد  وگو گفــتهایی بــا حضــور تعــداد محــدودی از دانشــجویان و  نشســت

خواجـه احمـد «و » ترکی-جهان اسالم«، »پیروزی آذربایجان«موضوعاتی مانند 

َیَسوی
1

ها تمرکـز ترکیـه بـر  شود. ایـن نشسـت ترک برگزار می ۀکه به صرف قهو » 

ــ ــق رابط ــان می ۀتعمی ــان را نش ــرک زب ــورهای ت ــا کش ــود ب ــی خ ــد. از  فرهنگ ده

 ترک است. ۀها برندسازی قهو  کارکردهای این نشست

 صبحانه ۀبهانبه . ۷

شود. طراحی برنامه پیرامون این سنت بـه  های مفصلی شناخته می ترکیه به صبحانه

ترکـی و  ۀکنـد. ایـن برنامـه بـه صـرف صـبحان ر این زمینه کمک میبرندسازی د

  شود.  المللی برگزار می آشنایی با دانشجویان بین

 

نام تــرك و  م) متولــد قزاقســتان و از صــوفیان و شــاعران بــه 1166 - 1093 خواجــه احمــد یســوي ( 1.

  یسویه است. بنیانگذار طریقت
  



 

 

  بخش چهارم
  دی: باری که روی زمین ماندهبن جای جمعبه 

خـوبی  المللی دارند، به تری در جذب دانشجوی بین طوالنی ۀکشورهایی که سابق

دانشـجوی  ۀالمللی در گرو ارتباط گسترد مندی از دانشگاه بین اند که بهره دریافته

میزبان (چه در سطح دانشـگاه و چـه در سـطح شـهر) اسـت.  ۀالمللی با جامع بین

یازمنـد یش از همـه نپـبرای دادوسـتد اقتصـادی، تجـاری، فرهنگـی و اجتمـاعی 

ســو و گشــودن درهــای  المللــی ازیــک گسســتن مرزهــای انــزوای دانشــجوی بین

  دیگر هستیم.  خودمان ازسوی ۀفرهنگی جامع

 
ِ

رو روشن و شفاف است. راهی طوالنی و تدریجی در پیش داریم  مسیر پیش

گاهی و اقدام همکه پیمودن آن  مـاجرا،  ذینفعـان ۀنیازمند بازنگری، حساسیت، آ

های فرهنگی کـالن کشـور را  از نهادهایی که سیاست فارغ از جایگاهشان است.

گیران امور مهـاجرت تـا  گذاران آموزش عالی، از تصمیم کنند تا سیاست تعیین می

های دانشجویی، از اساتید دانشگاه تـا  ها، از مدیران دانشگاهی تا تشکل شهرداری

هــا، از راننــدگان تــا  اه تــا مــدیران خوابگاهموران فرودگــأدانشــجویان ایرانــی، از مــ
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ایم. باری که روی زمین مانده متعلـق  فروشندگان بقالی همه بخشی از این زنجیره

بـا آغـوش مـا  ۀجلو برداریم؛ امیـد کـه جامعـ ما است. هر یک قدمی روبه ۀبه هم

     .برودالمللی  بازتری به استقبال دانشجویان بین



 

 

  منابع

 و پور، عبـاس. غیـاثی ندوشـن، سـعید جعفری، سپیده. رحیمیان، رحـیم، عبـاس

ــی ( ــکوه، عل ــندی طاس ــرای بین .)۱۳۹۷خورس ــویی ب ــدن  المللی الگ ش

 ۀمطالعات برنام ۀدو فصلنامعلوم انسانی و اجتماعی.  ۀها در حوز  دانشگاه

  .۹۱-۱۳۹۷،۶۷بهار و تابستان  ،۱۷ ۀشمار  ،۹سال  ،درسی آموزش عالی

ها و  المللــی: اســتراتژی آمــوزش عــالی بین). ۱۳۹۶خورســندی طاســکوه، علــی (

  مطالعات فرهنگی و اجتماعی. ۀ. تهران: پژوهشکدشرایط امکان

 ۀششــم توســع ۀســال پــنج ۀقــانون برنامــ .)۱۳۹۶کشــور ( ۀســازمان برنامــه و بودجــ

  .)١٣٩٦ـ ١٤٠٠اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران (

سـازی آمـوزش عـالی: اسـتراتژی هـا، المللی بین). ۱۳۹۸قنبری باغستان، عباس (

 ۀ. تهـران: پژوهشـکدارتباطـات علمـی ۀهـا در توسـعراهبردها و تکنیـک

  . مطالعات فرهنگی و اجتماعی

فرهنگی دانشجویان خـارجی  اق بینببر انط مؤثرعوامل  .)١٣٩٧موالیی، حمیده  (

 ۀفصـلنامموردی دانشـجویان خـارجی دانشـگاه تهـران.  ۀدر ایران؛ مطالع

  .١٣١-١٥٩)، ٣(١١، تحقیقات فرهنگی ایران
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ــت، جــین ــی بین .)۱۳۹۵( نای ــا و الملل ــاهیم، رویکرده شــدن آمــوزش عــالی: مف

مطالعـات فرهنگـی و  ۀفالحتی. تهران: پژوهشکدلیال ترجمۀ . ها سیاست
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  پیوست
  های آمریکا های دانشگاه جدول برنامه 

 

Program Details Institution 

The MasterCard Foundation Scholars Program 

 The ASU Foundation for a New American 
University and The MasterCard Foundation are 
pleased to announce the availability of The 
MasterCard Foundation Scholars Program at ASU. 
This prestigious scholarship recognizes international 
students from Sub-Saharan Africa who come from 
the lowest socioeconomic quintiles and show 
outstanding academic and leadership abilities. 

 Those considered for this program demonstrate high 
academic achievement, exceptional records of 
service and activity in their schools and 
communities, and a commitment to return to Africa 
after their studies to make an impact on social and 
economic change in their home countries. 

Source: 

 asu.edu – The MasterCard Foundation Scholars 
Program 

Arizona State 
University 
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Pursuit of Academic Success Group 

 This group assists international students in maximizing 
their academic achievement. Participants of this group 
will discuss barriers to academic success and learn how 
they can better address them. Each week, a different 
barrier will be discussed. 

Source: 

 binghamton.edu - Pursuit of Academic Success 
Group 

Binghamton 
University 

International Mentoring Program 

 IMP engages incoming undergraduates who identify 
as international, regardless of their legal status or 
place of residence, in the academic, co-curricular, 
and social opportunities and challenges of coming to 
Brown and the U.S. 

Source: 

 brown.edu - International Mentoring Program 

Brown University 

VISIT Cal Poly: Visiting International Students Invited To 
Cal Poly 

 Come visit Cal Poly! International students can 
experience a unique academic environment at our 
campus in San Luis Obispo. It's a different 
California, with pristine coastlines, acres of 
vineyards, unspoiled ranchland and natural beauty. 

 VISIT Cal Poly is an excellent way for international 
students to experience the academic life and culture 
in the United States. Unlike exchange programs 
which require a formal agreement between your 
current university and Cal Poly, this program is 
based on a short-term stay. 

California 
Polytechnic State 
University at San 

Luis Obispo 
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Source: 

 calpoly.edu – VISIT Cal Poly 

Columbia Mentoring Initiative (CMI) 

 The OMA Columbia Mentoring Initiative (CMI) is 
an inter-generational mentorship program that 
connects first years with returning students (Upper-
Class Mentors), and all students with alumni. In 
addition to program-wide, cross-cultural 
programming for all participants, students have the 
opportunity to get involved in various "family trees": 

o Arab and Middle Eastern Family Tree 

o Asian Family Tree 

o Black Family Tree 

o Indigenous Family Tree 

o International Family Tree 
o Latino Family Tree 

o LGBTQ Family Tree 

 For first year students, CMI focuses on the 
adjustment to Columbia University and college life. 
The mentors and "family" members will emphasize 
leadership development, identity development, 
emotional health, academic success, belonging, and 
community consciousness. 

Source: 

 columbia.edu – Columbia Mentoring Initiative 
(CMI) 

Columbia 
University 

Collegetown 

 Collegetown is a credit-bearing accelerated English-
learning program for international students intending 
to study at an American college. The coursework is 
taught and administered by Concordia Language 
Villages 

 The July session of Collegetown is designed for 
international students who desire to have an short-

Concordia 
College 
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term study abroad experience in the United States 
that focuses on developing fluency and confidence 
in American English (ELL 111). July session 
students may also elect to enroll in the August 
session. 

 The August session presents a similar program with 
more advanced language learning available (ELL 
111 and ELL 112). In addition, international 
students intending to enroll at Concordia will attend 
this session. 

 Watch Collegetown's counselor on how she helps 
international students improve their English and gain 
a better understanding of American Culture. 

Source: 

 concordiacollege.edu – About Collegetown 

Connect. Learn. Grow. (CLG Series) Workshop Series 

 Connect. Learn. Grow. (CLG) Workshop Series 
provides richer and deeper level of information and 
advice beyond our regular orientation. Often times 
international students and scholars are overwhelmed 
by so much information they get during orientation 
period, and many pieces of valuable information 
may get lost. IHouse offers international students 
and scholars further opportunities to learn how to 
navigate their life at Duke and in Durham. 

Source: 

 duke.edu – Connect. Learn. Grow. (CLG Series) 
Workshop Series 

Duke University 

Thematic Studies Abroad (TSA) program 

 The Thematic Studies Abroad (TSA) program at 
Earlham College is a one-year exchange program for 
students from Waseda University in Tokyo, Japan. 
Each year, Earlham welcomes 12 to 20 TSA 

Earlham College 
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students from Waseda for a year of thematic and 
language study. Thematic study focuses on the 
themes of American Cultural Studies and 
International Studies. Courses and program activities 
are designed to help students understand their 
experiences while in the United States and develop a 
deeper awareness of the United States in a global 
society. 

 TSA students enroll in English as a Second 
Language (ESL) courses according to their needs. 
ESL courses are comprised of both TSA students 
and degree-seeking international students. The aim 
of all ESL classes is to prepare students for 
successful participation in regular academic courses. 
By Spring Semester, all students are expected to be 
enrolled in at least one regular academic class. 

Source: 

 earlham.edu – Thematic Studies Abroad 

Academic Fellows Program 

 The Academic Fellows Program provides student 
mentors to first year and transfer international 
students. Mentors contact entering international 
students after their admission to Emory to answer 
questions and direct them to academic and other 
campus resources. Each mentoring group meets four 
or more times per semester, often during strategic 
times in the semester, such as before midterms and 
pre-registration periods. The informal nature of the 
group meetings allows opportunities to make the 
acquaintance of other students, share experiences, 
and socialize. Mentors are not advisors, but provide 
links to the wide array of resources on campus and 
also help international students understand the 
culture of Emory College. 

Global Debate Forum 

 The Global Debate Forum (GDF) is a joint-office 
initiative at Emory University that began in Fall 2013 

Emory University 
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between the Barkly Forum debate office and the Office of 
International Student Life. The GDF developed out of a 
need to support international students in the development 
of their public speaking skills, and also to provide an 
avenue for international students to debate issues of 
importance to them. The GDF is executed through hour 
long, monthly roundtable sessions, and a tournament each 
semester, where students can come together to learn 
different debate skills, discuss international topics, and 
improve their public speaking and debate skills. The GDF 
is open to all undergraduate and graduate international 
students, whether or not they have debate experience. 

ACE Program for International Students (2012 - 2014) 

 The ACE Program for International Students is a 

unique and innovative three-week program that is 
designed to prepare you for a successful adjustment 
to the academic, social and cultural life at Emory 

and in Atlanta before the fall semester begins. This 
intensive writing and communications course 
promotes success for studies at Emory by improving 

skills in academic contexts and emphasizing reading, 
writing, discussion skills, and research techniques. 

 The ACE program will provide you with the tools to 

navigate the significant challenges you will 
encounter as you begin your academic career, and 
give you the early start necessary for the transition to 

college life. Most importantly, it will provide you 
with a rich linguistic, academic, social, and practical 
foundation for the next four years. 

Source: 

  emory.edu - Academic Fellows Program 
  emory.edu - Global Debate Forum 
  emory.edu - ACE Program for International Students (2012 - 

2014) 
FDU Pre-University Program (PUP) 

 Preparing Students for the Challenges of University 
Study While Earning Credit Toward an 
Undergraduate Degree 

Fairleigh 
Dickinson 
University 
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 Fairleigh Dickinson University offers an exciting 
opportunity for international students with 
intermediate English language skills who meet the 
University's academic admission standards but 
require additional training in academic English 
(speaking, listening and/ or writing skills). 

 FDU PUP is designed to help students overcome 
many of the obstacles they will face in the beginning 
of their studies by providing an innovative 
curriculum that integrates specialized English 
language preparation along with learning strategies 
and critical thinking skills. 

 International students are often shocked by the gap 
between the academic English language skills 
expected of them and the English language skills 
they have acquired. This gap can prevent students 
from performing at their academic best. 

Source: 

 fdu.edu – FDU Pre-University Program 

International Peer Mentor Program 

 As a new international student you probably have 
lots of questions, not just about your immigration 
status but about FIU, where to go for what, how to 
get involved on campus, how to meet new people 
and perhaps other issues you may have as you adjust 
to life in the U.S. and in Miami. 

 International Peer Mentors can: 

o Answer your questions or direct you to 
the appropriate campus or community 
resources where your concerns may be 
addressed 

o Help you become more involved on 
campus by sharing their knowledge of 
events, activities, and student 
organizations 

o Serve as a liaison between new 
international students and the ISSS 
office, providing feedback to us on how 
we can assist students more effectively 

Florida 
International 

University 
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Source: 

 fiu.edu – International Peer Mentor Program 

Committee on International Student Success (CISS) 

 Stakeholders in GW's international programs and 
services convene as members of this committee to 
discuss best practices, share resources, brainstorm, 
and collectively work to improve services that 
enhance the campus and classroom experience for 
GW's international students. 

Source: 

 gwu.edu – Committee on International Student 
Success (CISS) 

George 
Washington 
University 

International Student Ambassadors 

 Thinking about studying at Indiana University, but 
would like a current international student's 
perspective? Take advantage of IU's International 
Student Ambassadors! Indiana University has 
around 30 students from over 10 countries with 
multiple academic backgrounds willing to share their 
IU experiences. 

Source: 

 iu.edu – International Student Ambassadors 

Indiana 
University–

Bloomington 

Pacem In Terris 

 Established by Monsignor Kerr in 1993, the 
international student program provides scholarship 
opportunities to students from developing and post-
conflict nations. In exchange, students return to their 
homeland upon graduation to improve conditions there. 

La Roche College 
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 The program provides the students with a campus 
environment that is both physically secure and culturally 
diverse, allowing them to examine the adverse impact 
that violence and conflict have had on their countries. 
The program operates on three interrelated dimensions: 
formal classroom instruction, co-curricular and extra-
curricular activities related to enhancing the student's 
understanding of social and community development, 
and the experience of living in a democratic 
environment that accepts and encourages diversity. 

Source: 

 laroche.edu – Pacem In Terris 

iMentor Program 

 The iMentor Program is designed to create a mutual 
learning opportunity for incoming undergraduate 
international students in their first year and current 
LMU students. iMentors are your academic and 
social resource at LMU, Los Angeles and the U.S. 
As an iMentee, you get the chance to share your 
unique and cultural experiences with your iMentors. 

Source: 

 lmu.edu – iMentor Program 

Loyola 
Marymount 
University 

Global Student Success 

 Global Student Success is committed to fostering the 
acculturation of international students to the 
Northeastern community, and promoting 
internationalization across the institution. We 
support international students through cross-cultural, 
linguistic, and academic support services. We also 
partner with faculty, staff, and administrators to 
integrate global dimensions and cross-cultural 
understanding into the Northeastern experience. 

Northeastern 
University 
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Source: 

 neu.edu – Global Student Success 

International Friends Program (iFriends) 

 The International Friends Program (iFriends) seeks 
to connect Northern Arizona University international 
students with domestic students for an intercultural 
experience. 

 Students are paired at the beginning of each 
semester. Partners are matched primarily by age, 
gender (same-sex), interests, and languages spoken. 
If you have a particular country or language 
preference for your partner we will try to 
accommodate that, but we cannot guarantee your 
preference. 

Source: 

 nau.edu – International Friends Program (iFriends) 

Northern 
Arizona 

University 

Global Gateways 

 Ohio State's Global Gateways give the university a 
physical presence in key parts of the world and have 
served as the catalyst to launch Ohio State's goal of 
becoming a preeminent global university. They 
provide the university with a distinct set of 
opportunities unmatched by other institutions. The 
Gateways are representative offices currently in 
Shanghai, China (2010) and Mumbai, India (2012) 
that allow the university to forge new partnerships, 
recruit international students, facilitate faculty 
research, serve as a portal for study abroad, provide 
a new way to partner with Ohio-based companies 
operating in global markets and enable Ohio State to 
reconnect with a growing international alumni base. 

 

Ohio State 
University 
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Source: 

 osu.edu – Global Gateways 

The International Student Mentor Program (ISMP) 

 The International Student Mentoring Program 
(ISMP) is designed to provide ongoing assistance to 
incoming international students admitted to Portland 
State University. Each term, peer mentors assist new 
international students in the transition from their 
respective countries to our university by connecting 
with students before they arrive, leading small 
groups at International Student Orientation, and 
serving as a cultural bridge and a resource to new 
students during their first term in the United States. 
Transitioning from one country to another is often a 
complicated and frustrating process. This program is 
designed to smooth that process. The aim of the 
ISMP is to enhance the international student 
experience at Portland State University through 
personal interaction in an atmosphere of mutual 
respect. 

Source: 

 pdx.edu – International Student Mentor Program 
(ISMP) 

Portland State 
University 

Living in Princeton Guide 

 Living in Princeton Guide is designed to help 
international students, scholars, and their families as 
they adjust to the culture, language, and customs of 
Princeton University and United States. 

Source: 

 princeton.edu – Living in Princeton Guide 

Princeton 
University 
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Purdue University's Passport to Intercultural Learning 
(PUPIL) 

 Purdue's new core curriculum includes among its 
foundational and embedded learning outcomes 
Human Cultures, Global Citizenship and Social 
Responsibility, and Intercultural Knowledge and 
Effectiveness. PUPIL is a tool to assist faculty and 
students in assessing and documenting the 
acquisition of these very important skills specific to 
Intercultural Knowledge and Effectiveness. 

 PUPIL is "Purdue University's Passport to 
Intercultural Learning", a specific application of 
Passport designed for students to document their 
Intercultural Learning. 

 Passport is a tool that instructors can use to create 
and award digital badges. Students may also 
independently document, reflect and provide 
evidence of their curricular and non-curricular 
intercultural learning assignments or activities. 
Students earn badges by completing challenges. The 
required work to complete each challenge is called a 
task, examples are: submitting documents, links to 
websites or media, and passing quizzes. Once 
students have successfully completed all of the tasks 
within a challenge, Passport automatically awards 
them a digital badge that can be shared online or 
published to their Mozilla Backpack. 

Source: 

 purdue.edu – Purdue University's Passport to 
Intercultural Learning (PUPIL) 

Purdue 
University 

R.E.A.P. International (Rice Experiences Advertised to 
Prospects – Internationally) 

 REAP International is a program designed to 
increase Rice University's visibility on a broad-
based scale to prospective international students, 
overseas universities/ schools, and overseas advising 
centers, through hearing about Rice students' 
experiences. Rice University international students 

Rice University 
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choosing to participate with REAP International will 
be serving as a type of "ambassador" for Rice 
University. 

 Rice university uses enrolled, degree-seeking 
international students on a non-immigrant visa at 
Rice, to visit a high school, university/ college, or 
overseas advising center in their home country 
during their trip home for REAP International. 

Source: 

 rice.edu - R.E.A.P. International 

International Education Exchange Council (IEEC) 

 The International Education Exchange Council 
maintains a goal of encouraging international 
education, student exchange, and study abroad at 
San Francisco State University, and a sharing of 
cultures between international and domestic students 
at SF State. 

 Being a member in the IEEC is a great opportunity 
to meet the international crowd of the San Francisco 
State University. Not only will you learn things you 
never would've thought of about other cultures, you 
will also gain life-long friendships and connections – 
both domestically and internationally. But the 
benefits don't stop there. 

Source: 

 sfsuieec.com – About | International Education 
Exchange Council 

San Francisco 
State University 

Academic & Cultural Sharing Scholarship 

 St. Cloud State University's Academic and Cultural 
Sharing Scholarship (ACSS) will offer the resident 
tuition rate to international students who meet and 
maintain eligibility requirements. The goal of this 
scholarship is to promote cross-cultural interaction 

St. Cloud State 
University 
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and understanding between international students 
and members of SCSU and the St. Cloud community 
through active participation/volunteering in cultural 
activities. Most ACSS qualifying activities require 
the student to volunteer at a cultural event rather 
than just attend, i.e. presenting at Cultural Café, 
volunteering as an International Peer Advisor, etc. 

Source: 

 stcloudstate.edu – Academic & Cultural Sharing 
Scholarship 

SBCC Ambassadors 

 SBCC Ambassadors connect students from around 
the world with each other and with the local 
community in order to heighten understanding, 
increase cross-cultural exchange, and integrate new 
SBCC students into the SBCC community through 
social activities and campus events. 

Source: 

 sbcc.edu – SBCC Ambassadors 

Santa Barbara 
City College 

International Student Mentors Program (ISMP) 

 ISMP is a peer support activity program which helps 
with the assimilation process of new international 
students to TAMIU and South Texas. After being 
accepted to TAMIU, students receive a Texas size 
welcome and support from ISMP members in the 
form of pre-arrival interaction via e-mail or social 
networks, orientation activities at the beginning of 
the semester, and general support throughout the 
semester. 

 Each new international student participating will be 
assigned a student mentor. These mentors are fellow 
TAMIU students who will use their personal time to 
help new students adjust to their new environment 

Texas A&M 
International 

University 
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and with the cultural transitions. ISMP provides 
activities during the first three weeks of the semester 
and will assist in the transition to the Association of 
International Students (AIS) and other student 
organizations that will set students on their way to a 
successful and active semester. 

Source: 

 tamiu.edu – International Student Mentors Program 
(ISMP) 

International Peer Advisory Council (IPAC) 

 International Peer Advisory Council (IPAC) is a 
volunteer-based organization designed to assist 
newly-arrived international students at UA with 
cultural adjustment, and to provide an opportunity 
for intercultural exchange among students, both 
international and American. 

Source: 

 ua.edu - IPAC 

University of 
Alabama 

Peer Integrators (PIs) 

 Peer Integrators (PIs) serve as leaders for the Fall 
and Spring International Student Orientation AND 
as student ambassadors for the international student 
community. The PI program requires a 1-year 
commitment from participants. PIs will provide new 
international students with the information needed to 
successfully begin their college experience by 
introducing new international students to the campus 
and its resources. In the process, PIs will develop 
program development, leadership, teamwork, and 
cross-cultural skills throughout the program. 
Students with international and/or intercultural 
experience are strongly encouraged to apply. The 
Peer Integrator program is open to both international 
and domestic students. 

University of 
Arizona 
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Source: 

 arizona.edu - Peer Integrator 

I-STEPS: International Students Transitioning to 
Educational and Personal Success 

 I-STEPS is a 10-week course created especially for 
new, first-year, International students and provides 
the opportunity to: 

o Learn more about American culture in a 
comfortable environment 

o Learn tips and suggestions on how to 
succeed academically and socially at UCI 

o Make new friends! Build a network of 
friends, staff, and faculty at UCI 

o Explore on-campus resources and 
services 

 Featured topics include: 
o U.S. American Slang 

o Managing Your Time in the First Quarter 

o Success in the U.S. Classroom 

o Adjusting to Life in the U.S. 

o How to Maintain Your Immigration 
Status 

o and much more! 

Life in the U.S. Series 

 The UCI International Center offers a "Life in the 
U.S." workshop series on various topics of interest 
to new international students, such as finding 
housing or obtaining a driver's license 

Source: 

 uci.edu – I-STEPS: International Students 
Transitioning to Educational and Personal Success 

 uci.edu – Life in the U.S. Series 

University of 
California at 

Irvine 
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International Student Ambassador 

 The International Student Ambassador Program was 
designed for UCLA international students to serve as 
cultural ambassadors for their country to other 
UCLA students who are planning to study abroad. 
International Student Ambassadors serve for one 
academic year and are available to help prospective 
Study Abroad students with both cultural and 
country specific questions. 

Source: 

 ucla.edu – International Student Ambassador 

University of 
California at Los 

Angeles 

Triton International Leaders 

 The Triton International Leaders mentor program 
provides an opportunity for current students and 
newly admitted international students to interact, 
promote cultural exchange, and have a great time! 

 Peer Leaders develop strong leadership and 
communication skills while working with 
international students. 

 International students are provided the opportunity 
to develop familiarity with UCSD and the 
surrounding area with the help of their Peer Leader. 

Source: 

 ucsd.edu – Triton International Leaders 

University of 
California at San 

Diego 

iBearcatsGlobal 

 The University of Cincinnati (UC) uses an 
international office management system called 
Sunapsis. Sunapsis was developed by Indiana 
University and is designed to help international 
offices manage all aspects of the international 
operation. Each school can brand Sunapsis 

University of 
Cincinnati 
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accordingly and UC recently rebranded their system 
as iBearcatsGlobal. The system allows UC to 
streamline the welcome and arrival of new 
international student using a pre-arrival checklist. 
The checklist is designed to give students one central 
location to use to help students understand and 
facilitate completing all the necessary tasks for their 
arrival at UC. It includes everything from how to get 
their certificate of eligibility for a student visa issued 
(form I-20) to applying for on-campus housing to 
reserving free airport pickup. After arrival it 
provides students with an effective and paperless 
means to request visa benefits and notify the 
university of important changes. It also provides 
university departments with an effective tool to 
request immigration benefits for employment of 
international workers and, when appropriate, the 
transition to permanent residency. 

Source: 

 uc.edu - iBearcatsGlobal 

CU-International 

 CU-International is a group of student volunteers 
who plan and lead activities for international 
students, scholars, and faculty. They also provide 
support and service to international students 
experiencing sudden and unusual difficulties. 
Members are both international and American 
students. New students meet CU-International 
members for the first time during check-in at ISSS. 
They are friendly students who answer questions, 
organize campus tours, and plan dinners and other 
events where students can meet each other. 

Source: 

 colorado.edu - CU-International 

 internationalcu.com - Mission Statement 

University of 
Colorado at 

Boulder 
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International Hospitality Committee 

 The International Hospitality Committee (IHC) is a 
volunteer organization founded in 1952. IHC offers 
programs to help international University of Illinois 
students, faculty, staff and their families during their 
stay in the Champaign–Urbana community. The 
goals of the IHC are to promote an enjoyable 
experience for international visitors, to facilitate 
their adjustment to their new environment, to aid 
them in improving their English skills, and to 
encourage understanding and friendship between 
local residents and people from other countries. 

Source: 

 illinois.edu – International Hospitality Committee 

University of 
Illinois at 
Urbana–

Champaign 

International Student Ambassadors 

 Develop your communication skills by becoming a 
role model to other international students. Be a 
mentor for ISSS and gain experience in an office 
setting by planning events and attending professional 
development workshops conducted by UK Training 
and Development. 

Source: 

 uky.edu - International Student Ambassadors 

University of 
Kentucky 

SLLC-ISSS-EA Language Partner Program 

 SLLC-ISSS Language Partner Program (LPP) offers 
majors in any SLLC program at UMD the 
opportunity to meet with international students 
outside the classroom and practice their target 
language in an informal yet structured way. For 
international students, the LPP provides a forum for 
connecting with U.S. students and integrating into 
the UMD campus. 

University of 
Maryland at 
College Park 
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 The LPP provides a win-win situation for both sides. 
For SLLC majors, participating in the LPP offers a 
structured opportunity to practice their target 
language outside of the classroom. Meeting with a 
native speaker will help SLLC students develop 
fluency and increase their confidence in speaking 
while also learning about other cultures and gaining 
new friends. For international students, the LPP 
connects them with U.S. students who in turn may 
help with their cultural integration, serve as good 
resources to help them navigate an unfamiliar U.S. 
educational setting, and generally facilitate their stay 
in the U.S. Upon successful completion of the LPP, 
SLLC students will earn 1 credit (SLLC 309) and 
native speakers will receive a small scholarship. 

Source: 

 umd.edu – SLLC-ISSS-EA Language Partner 
Program 

Intercultural Leadership Seminar 

 The Intercultural Leadership Seminar (ILS) is 
designed for international and U.S. students who 
want to learn how to be more effective in a global 
environment. ILS includes brief lectures, discussion, 
experiential activities, and small group work. 

o Increase your awareness of your own and 
others' cultures and communication styles 

o Gain skills necessary for effective 
intercultural communication 

o Discover your own leadership potential 
and enhance your intercultural 
competence 

o Develop friendships and help each other 
have a successful U-M experience. 

Source: 

 umich.edu – Intercultural Leadership Seminar 

University of 
Michigan 
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Culture Corps 

 The Culture Corps program provides an opportunity 
for international students to share a piece of their 
culture and knowledge with the campus community 
through individually designed projects. Through 
classroom presentations, special events, lecture 
series, and other methods, Culture Corps participants 
provide unique perspectives and new insights to 
enrich cross-cultural understanding at the University. 
Participants gain skills in leadership, public 
speaking, and event organization, and develop self-
awareness to see themselves, their culture, and their 
strengths in a new light. 

International Buddy Program 

 Adjusting to a new cultural environment can be 
exciting and challenging. New international students 
at the University of Minnesota often have a lot of 
questions and concerns during their first weeks on 
campus. The International Buddy Program was 
created to ease the transition, with current U.S. and 
international undergraduate students helping new 
undergraduate students. 

Source: 

 umn.edu – Culture Corps 

 umn.edu – International Buddy Program 

University of 
Minnesota–Twin 

Cities 

International Friendship Program 

 The UNC-Chapel Hill International Friendship 
Program is designed to match an international 
student with a family or individual with whom he or 
she can visit, enjoy an occasional meal, celebrate 
holidays, participate in community events and 
simply enjoy the exchange of international 
friendships. Housing and financial needs have 
already been met through other sources. 

 The separation from family and familiar culture 

University of 
North Carolina-

Chapel Hill 



 کشورها ریسا ۀتجرب ؛یالملل نیب انیدانشجو یو اجتماع یفرهنگ یسازگار /  ۱۱۲

 

Program Details Institution 

patterns often can be a difficult and frustrating 
experience for the international student. However, 
by helping the student understand American culture 
and offering friendship, a host can ease the 
international student's adjustment to a new life in a 
new land. 

 The University of North Carolina International 
Friendship Program provides a rewarding and 
enjoyable experience of cultural exchange for local 
families or individuals and international students. 
Besides making new friendships, host families gain 
insight and greater understanding of other countries, 
cultures and customs. 

Source: 

 unc.edu - International Friendship Program 

International Ambassador Program 

 International Ambassadors (IAs) are a select group 
of University of Notre Dame students, both 
international and American, undergraduate and 
graduate, who serve as International Student and 
Scholar Affairs' (ISSA) student leadership team. The 
role of an IA is multi-faceted. IAs welcome new 
international students and help them adjust to life at 
Notre Dame. They serve as peer mentors by 
assisting international students with their academic, 
cultural, and social adjustment to the United States 
and Notre Dame. IAs also serve as cross-cultural 
group leaders during International Student 
Orientation and continue to support their assigned 
students throughout the academic year. 

Source: 

 nd.edu - International Ambassador Program 

University of 
Notre Dame 

ISAB: International Student Advisory Board University of 
Pennsylvania 
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 The purpose of ISAB is to provide feedback 
concerning International Student and Scholar 
Services programs, outreach, website, services and 
general effectiveness. Student board members will 
be introduced to ISSS programs, website, 
international student services, orientation and other 
areas. Board members will give feedback and 
recommendations regarding programs, services, web 
site information and navigation, and orientation to 
assist ISSS to provide excellent programs and 
services. Board members will also give feedback to 
other Penn units upon request. 

 ISAB is composed of undergraduate and graduate 
international students, international student 
appointees of the Director of the ISSS and a staff 
member of the International Student and Scholar 
Services. Additional individuals from the University 
may attend as invited guests. 

Source: 

 upenn.edu – ISAB: International Student Advisory 
Board 

Carolina Intercultural Training 

 The International Student Services office has 
launched a new program, "Carolina Intercultural 
Training", which will help ease cultural clashes, 
miscommunication, and prejudices. Similar to "Safe 
Zone" and "Green Zone" trainings, faculty and staff 
members who complete this "International Friendly 
Zone" program will receive a certificate and will be 
better equipped to promote and provide an inclusive 
environment on campus for international students, in 
addition to preparing themselves for international 
experiences of their own. 

Thinking Globally 

 Thinking Globally is a program created specifically 
to connect international student speakers with USC 

University of 
South Carolina 
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and community classrooms. Volunteer ambassadors 
present to first year USC students in University 101, 
academic classes, and community classrooms 
throughout Columbia. 

 Thinking Globally allows international students the 
chance to refine their presentation and facilitation 
skills, to serve as ambassadors for their countries, 
and to encourage global citizenship in American 
students. It is also a valuable community service 
opportunity. 

Source: 

 sc.edu – Carolina Intercultural Training 

 sc.edu – Thinking Globally 

International House (I-House) 

 The essence of the I-House is its multi-cultural 
atmosphere. It is here that individuals from all over 
the globe come together to share experiences and 
dreams and to learn mutual understanding and 
respect. 

 A primary purpose of the I-House is to serve the 
unique needs of international students and provide a 
"home away from home" environment. An equally 
important second function is the promotion of cross-
cultural exchange and understanding between 
American student from various cultures and those 
students from other cultures around the world. 
Everyone is welcome here because we are all 
citizens of the world. We invite all students—
American and International—as well as scholars, 
faculty, staff, and members of the community to 
meet, study, relax, and get to know each other. 

Source: 

 utk.edu - International House 

University of 
Tennessee 
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International Ambassadors 

 International Student & Scholar Services' 
International Ambassador Program matches 
globally-minded students who are familiar with the 
campus and Salt Lake City with incoming 
international students. Ambassadors help new 
international students adjust to life at the U and in 
the U.S. by assisting at International Student 
Orientation and welcome events, answering common 
questions asked by new international students, and 
providing support during the student's first semester. 

Source: 

 utah.edu - International Ambassadors 

University of 
Utah 

First Friends 

 First Friends facilitates cross-cultural exchange 
through friendship, connecting Vanderbilt University 
international students with Americans on and off 
campus. An annual program coordinated by 
International Students & Scholar Services (ISSS), 
First Friends begins each academic year as hundreds 
of students travel from around the world to study at 
Vanderbilt. International students join First Friends to 
experience American life and culture. At the same 
time, they bring unique experiences from their home 
countries that they are ready and willing to share with 
new American friends. 

International Orientation Leader 

 International Student & Scholar Services is looking 
for enthusiastic Vanderbilt students to serve as 
leaders for International Student Orientation this fall. 
Each year, Vanderbilt welcomes students from as 
many as 60 countries to join our campus and 
community. International Orientation Leaders will 
help build a welcoming environment and provide 
guidance to students throughout their transition to 
life at Vanderbilt. 

University of 
Vanderbilt 
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Source: 

 vanderbilt.edu - First Friends 

 vanderbilt.edu - Become an International Orientation 
Leader 

MIX (Mentoring & International eXchange) 

 Each fall, over 150 international undergraduate 
students arrive at the University of Virginia. Not 
only do these students face the challenges of 
entering into a new university, they also face the 
challenges of dealing with a new culture that is often 
extremely different from their own. 

 Through the Mentoring & International eXchange 
(MIX) program, U.Va. students assist and welcome 
incoming international undergraduate students. The 
program creates opportunities for international and 
American students at U.Va. to interact on a personal 
level and develop greater global and cultural 
awareness. 

 MIX recruits and trains 30 undergraduate students 
who have been in attendance at U.Va. for at least 
one semester. Mentors take an active part in 
planning and running activities and maintain contact 
with their assigned mentees throughout the year. 

Source: 

 virginia.edu - MIX (Mentoring & International 
eXchange) 

University of 
Virginia 

World to Work Program 

 The FIUTS World to Work Program, which takes 
place every Spring, offers students from around the 
world an opportunity to see local workplaces, meet 
professionals, and learn about institutional culture in 
the U.S. 

 Based on campus at the University of Washington, 
FIUTS programs create a community of 

University of 
Washington 
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international and American students, members of the 
local community, and alumni around the world. 

Source: 

 fiuts.org - World to Work Program 

The Magellan Project 

 The Magellan Project is found only at W&J and offers 
W&J-based funding and support to engage in 
unparalleled experiences such as internships, research, 
or study abroad during the summer months. The goal of 
this program is to assist W&J students in exploring their 
passions and interests in a very hands-on, interactive 
manner. The invaluable opportunities that W&J students 
experience through the Magellan Project teaches lessons 
that they will carry with them throughout their time at 
W&J and well beyond. 

 A cornerstone of the Magellan Project is the fact that 
students have the opportunity to create their own 
project proposal, including a detailed plan and 
budget, which promotes independent and creative 
thinking. As is customary at W&J, there is dedicated 
group of faculty advisors who are there every step of 
the way to answer questions and guide interested 
students through the process! 

Source: 

 washjeff.edu – International Students 

 washjeff.edu – The Magellan Project 

Washington and 
Jefferson College 

Engage the World 

 This program sends international students and 
students returning from education abroad into local 
classrooms and senior centers to provide cultural 
seminars and other types of educational 
presentations. Students can receive service hours 
through the Office of International Programs. 

Campus Friends 

Washington State 
University 
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 In this program, domestic and international students 
are paired as conversation partners to exchange 
language and/ or culture. Students can receive 
service hours through the Office of International 
Programs. 

Source: 

 wsu.edu – Engage the World 

 wsu.edu – Campus Friends 

 

 

 




