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 در ایران و کشورهای منطقه تحصیلی بورس

  



 پیشگفتار

 قرار گرفته مورد توجه اکثریت سیاستگذاران با هر دیدگاهیالمللی در ایران تحصیل دانشجویان بینضرورت 

رت و قوانین مهاجرتی و آموزشی در ایران صو هابا اصالح سیاستالمللی اگر ورود دانشجویان بینافزایش است. 

داشته باشد. یکی از فرآیندها و  همراه بهتواند برای ایران منافع اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی گیرد می

المللی نیاز به اصالح دارد؛ فرآیند و سیاست بورسیه دانشجویان هایی که در راستای جذب دانشجویان بینسیاست

در این مدت  حداقل تا سه دهه پیشینه دارد؛ی در ایران المللبورسیه دانشجویان بین المللی در ایران است.بین

های اخیر با توجه به اینکه رقابت های اجرایی متعددی برای آن تدوین گردیده است. در سالنامهآئین و هاسیاست

ها با ای در جذب دانشجویان و نخبگان از کشورهای منطقه افزایش یافته است؛ بازبینی و اصالح سیاستمنطقه

 ه به شرایط روز ضروری است. توج

های تعدادی از کشورهای رقیب ایران در منطقه )ترکیه، ها و سیاستدر این پژوهش با مطالعه فرآیندها، روال

های اجرایی در این روسیه، عربستان، امارات متحده عربی و قطر( سعی شده است تا اصول زیربنایی و روش

گذاران در حوزه وضعیت ایران در این زمینه، پیشنهاداتی به سیاستبا مقایسه از ها استخراج شده و سیاست

 ،ساززاده به عنوان مدیر سابق برنامه آفاقاست از آقای امیرحسین چیت ضروری المللی ارائه گردد.دانشجویان بین

تشکر  ،یکارشناسان؛ مطالعه و اصالح متن نهای از همکاری در این پژوهش در زمینه انجام مصاحبه با برخی جهت

 نمایم. 
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 قدمهم

نفر میلیون  1.5عداد از این ت کهینحوبه، بوده است توجهقابلاخیر  هایدر سال المللیدانشجویان بین تعدادرشد 

ر این حوزه بین کشورهای . میزان رقابت درسیده است 2022نفر در سال میلیون  6حدود به  2000در سال  دانشجو

 هایدر حوزهها کشورقوانین  و بوده است که ساختارها، نهادها یبه حد ،توسعهدرحال یافته تاتوسعهگوناگون، از 

، دچار تغییرات زیادی شده و در راستای یالمللنیبی برای جذب حداکثری دانشجویان و مهاجرت یآموزش عال

ها، این برنامهیکی از . است گردیده تدوینهای متنوعی ایجاد انگیزه در افراد برای مهاجرت به این کشورها برنامه

 به عالوه بر اینکه المللیاز دانشجویان بین تحصیلی هایحمایت. استاز دانشجویان  و غیرمالی های مالیحمایت

ارائه تصویری مطلوب از ) 1دیپلماسی علمی منظوربه ؛گرددمیمنجر نظام آموزش عالی  و کیفیت افزایش شهرت

سازی بخشی، فرهنگهویت) 2دیپلماسی آموزشیو  (برای کشورها و اقتدار ملی و کسب وجهه جهانی توانمندی

نورمحمدی و ) کشورها قرار دارد موردتوجه (دانشجویان عملکردو ایجاد تغییرات پایدار در رفتار، ذهن و 

انواع  در این فصل های متنوعی دارد کهروشو  ی گوناگونهاشیوه ،حمایت از دانشجویان (.1395پور، محمدی

 .شودمعرفی می متقاضیدانشجویان  الزم برای ختصاصیو شرایط عمومی و ا آنها

 بورس تحصیلی

شرایط  یلتسه) و غیرمادی تحصیلی( نهیهزکمککمک مالی، ) یماد حمایتهرگونه بورس یا راتبه تحصیلی، به 

ود. شوناگون انجام میگ و اهداف لیبه دال که گویندمی دانشجویان (، بیمه سالمت و...وآمدرفتالزم برای زندگی، 

مومی و ع، نهادهای علمی مؤسسات ین،، خیرهادولت، هادانشگاه از جانب ممکن است ،هاحمایت نوع این

ا سنت هها و دولتاعطای بورس تحصیلی توسط دانشگاه شوند.اعطا  واجد شرایط افراد به های خصوصیشرکت

 یلیتحص هیسبور به دانشجویان خود، نجها یهادانشگاهدرصد از  15 الی 10در حدود  در این راستا ؛رایجی است

 .) ,2020Kamble & Bobade( دهندیمارائه  ،کامل
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 تحصیلی بورسف اهدا

-یاسی، نوعسگوناگون فرهنگی، علمی،  اهداف ردها ورویک توانمی ،کنندهبورسسازمان  یهاتیمأموربر اساس 

در  هدافااین  چند مورد از .قرارداد یبررس موردصورت جداگانه بهبرشمرد و  برای اعطای بورسیه را دوستی

 :گرددذکر می ادامه

  :است  یتغایتبلدر نیروی انسانی و یا  گذاریسرمایه یک روش بورس تحصیلی ،این دیدگاه دراقتصادی

 معموالًوش رداشته باشد. این به همراه کننده سازمان بورس تواند منافع اقتصادی برایر آینده میکه د

ها و شود. سازمانهای خصوصی استفاده میهای بزرگ صنعتی و خدماتی و دانشگاهتوسط شرکت

افراد  اقدام به بورس ،های بزرگ برای تربیت منابع انسانی نخبه و برجسته برای آینده شرکتشرکت

برند بلیغ تبرای های خصوصی کنند. همچنین دانشگاهبا خود می قراردادهای طرف در دانشگاه بااستعداد

 یک به نفر( 10نفر به ازای  1 معموالً) خود المللیبین اندانشجوی از نسبتیبه ازای  عموماً ،دانشگاه

 .دهندمی تحصیلی بورس ،ی نخبهدانشجو

 :روم ومح هایدر راستای عدالت توزیعی، از گروه ،دهندهبورسنهاد اه دیدگ این در انسان دوستانه 

کشورهای محروم انشجویان د و های قومی یا دینی، اقلیتزدگان، آوارگانجنگ )زنان،جامعه ای حاشیه

ص بودن خابا مدارک موجه، گیرد که بتوانند کند. این بورس به افراد خاصی تعلق میمیحمایت  ...(

 ا ثابت کنند.شرایط خود ر

 :گاهدانش علمی و شهرت راستای باال بردن کیفیت بورس و حمایت تحصیلی در ،این دیدگاه در علمی، 

، هیئت سطح علمی دانشجوییبه تقویت  ،جذب استعدادها و نخبگان شود. دانشگاه از طریقاستفاده می

و خاص  علمی ویژه هایرشتهتقویت همچنین برای کند. آموزشی و پژوهشی خود اقدام می علمی،

تا نخبگان  شودیمی قرار داده بورس (هاایبین رشته های علوم بنیادی، محض، نوظهور و)همچون رشته

ترغیب  ،ها نباشدبازار و استقبال صنایع و شرکت موردپسندرا برای تحصیل در آن حوزه که ممکن است 

  .کنند

 :آن،  ازهدف  شود ومی های دولتی اعطاماناز جانب ساز عموماًاین نوع بورس  سیاسی و دیپلماسی

خاب کسانی انت معموالًدر این بورس  .است مبدأهای دولتمردان آینده کشور سیاستمداران وپرورش 

 جامعه خود را در آینده دارند.های در سازمانشوند که استعداد رهبری می
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 اده دهای خاصی به افراد نهای دولتی و یا سماین نوع بورس نیز توسط سازمان :و ورزشی فرهنگی

ی و ؛ و نهادهای گوناگون فرهنگیک کشور تاریخ به نسبت مثبت هایجذب دیدگاهشود و هدف آن می

 از عمده دالیل این بورس هستند. و شیوه زندگی فرهنگ ،گسترش زبان، مذهب .است ورزشی

 گذاربورسهای بر اساس سازمان انواع بورس

شده است،  نشان داده 1-1 شکلگوناگون که در  گذاربورس هایساس سازمانبر ا ناتوبورس تحصیلی را می

 .هستندو دانشگاهی نهادهای ملی  ؛که سابقه طوالنی دارنداصلی نهاد دو  ،بندیمطالعه نمود. در این نوع تقسیم

 از بودجه عمومی کشور و های وابسته به دولت باشدماناز ساز دهندهبورسسازمان  اگر: 3دولتیهای بورس .1

دولتی  هایگویند. سازمانبورس ملی یا دولتی میبه این نوع بورس،  ،کند استفاده برای حمایت از دانشجو

برای  ،مذهبی هر کشور با توجه به سهمیه خود و ، سیاسی، امنیتی، نظامیفرهنگی علمی، ر اساس اهدافب

شورا یا نهادی برای هماهنگی این  معموالًنمایند. در کشورهای مختلف اقدام می المللیبین بورس دانشجویان

 ،و برای هر سازمان شودمدیریت می ،کشورآموزش عالی مقام  نریتکه زیر نظر عالی ها وجود داردسازمان

و مذهبی  فرهنگیسیاسی،  هایتوانایی با اصلی اولویت ،در این بورسشود. سهمیه مجزایی اختصاص داده می

باتوجه  ،از این طریق شدهارائهتعداد بورس  عموماًکند. کفایت می علمی شرایطحداقل  است و متقاضی فرد

 .است یک کشور، قابل توجه به بودجه عمومی

بورس اعطایی  ؛های کشور میزبان باشدیکی از دانشگاه دهندهبورسسازمان  که یهنگام :4بورس دانشگاهی .2

)نمرات درسی  های علمی فردشایستگی ،اصلی اولویت ،در این نوع بورس. گویندمیگاهی بورس دانش را

کمیته پذیرش که از اساتید مربوطه تشکیل  توسط ،متقاضی است و مدارک فرد (مقاله، نمره زبان و... فرد،

دوستانه نسانبا اهداف اهای محدودی نیز ها بورسالبته برخی دانشگاه گردد.بررسی و تائید می شده است

 محدود است.برای هر دانشگاه تعداد این نوع بورس  عموماً کنند.اعطا میای های محروم و حاشیهبرای گروه

های المللی، سازمانهای بینها، سازمانهمچون صنایع و شرکتگوناگونی ها و نهادهای سازمانهای اخیر در سال

 المللیبه دانشجویان بین به اعطای بورسهای خود ف و رویکردبا توجه به اهدا های حامی،نهاد و انجمنمردم

المللی از دانشجویان بین ؛هستند مردمیهدایای هایی که دارای منابع مالی وقفی و کنند. برای مثال سازماناقدام می

                                                      
3 national academic scholarship 
4 academic scholarship 
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ترین سازمان در مورد بورس مهم ،درهرصورتکنند. و مذهبی حمایت می ، اجتماعیاهداف فرهنگیدر جهت 

باید با دانشگاه مربوطه  ؛که بخواهد بورس دهد دیگری یا نهاد هر سازماناگر ها هستند که دانشگاه ،تحصیلی افراد

 االنه به جستجوباید فع ،های گوناگونها برای جذب منابع مالی متنوع از سازمانهمچنین دانشگاه .هماهنگ باشد

 مذاکره با نهادهای مختلف بپردازند. و

 المللیبه دانشجویان بیناعطاکننده بورسیه نهادهای : 1-1 شکل

 

 دانشجو تعهداتبر اساس بورس بندی تقسیم

 از برخی. در جبران خدمت توسط دانشجو نام برد توان بر اساسبندی بورس تحصیلی را مینوع دیگری از دسته

دانشجو هیچ تعهدی  ،هااما در برخی دیگر از بورس .استشده های انجامان هزینهدانشجو موظف به جبر ،هابورس

 ندارد. بورس دهندهبه سازمان  شدهانجام هایبرای جبران هزینه

-جبرانی از دانشجو نمی گونههیچ، انتظار هااین نوع حمایت در: تعهدتحصیلی بدون  نهیهزکمکبورس و  .1

 یر است:ها موارد زانواع این بورس رود.

  داشتی چشم گونهچیهبدون  ،تحصیل و زندگی دانشجو یهانهیهز : 5مالی کامل نیتأمبا بورس تحصیلی

 ؛شودیمکامل پرداخت  طوربه

                                                      
5 Full Fund or Full Ride 

دانشگاه ها

نهادهای 
دولتی

شرکت های
داخلی

شرکت های
یبین الملل

نهادهای 
یبین الملل

نهادهای 
مردمی و 

خیریه

انجمن های 
دانشگاهی
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  ؛گیردقرار می تیموردحما ،تحصیل دانشجویان یهانهیهزتنها بخشی از  :6محدود مالی نیتأم بورس با 

 تحصیل  ادامه حضور در دانشگاه و به تشویق دانشجویان یبرا معموالًاین نوع بورس  :فلوشیپ تحصیلی

 .شودمیمعموال فلوشیب شامل حمایت مالی ن .استو اخذ آن ملزم به داشتن شرایط خاصی  شودیمداده 

 شودیم داده ترمکیی ممتاز برای دانشجو که بهاست  یجایزه یا پاداشاین نوع بورس،  جایزه: بورس .

 پرداخت و... یالمللنیب یهاکنفرانسشرکت در و در قالب بن کتاب، هزینه  غیرنقدی صورتبهگاهی نیز 

 .شودیم

یی هانهیهزکمکدر قبال دریافت  دانشجویان باید ،در این نوع بورس: با تعهدتحصیلی  نهیهزکمکبورس و  .2

ورت صهتعهد همکاری ب ،در طول تحصیل دهندهبورس سازمان و شرکت دانشگاه،به  ؛کنندکه دریافت می

 د.نبده وقتتمامبرای چند سال تعهد همکاری  ،د و یا پس از تحصیلنبدهوقت پاره

  امتحانی، رفع اشکال  یهابرگهتصحیح دانشجو تعهد دارد که در  :7تدریس یدستیاربورس با تعهد

ار استاد دستی عنوانبهفردی که  ،هادانشگاهاز بعضی در . کنددانشجویان و سایر موارد به استاد خود کمک 

 کند.دریافت مینیز  کمک هزینه، شودیممعرفی 

  در کنار استاد  دستیار تحقیق و یا دستیار آزمایشگاه، عنوانبهدانشجو  :8تحقیق یدستیاربورس با تعهد

 .پردازدمیبه مطالعه و تحقیق خود 

  ها و مانسازدانشگاه یا  برایدر زمان تحصیل خود  موظف استدانشجو : 9زیروکاربورس با تعهد

 .انجام دهد وقتپاره کار ،دهندهبورسهای شرکت

  

                                                      
6 Partial Fund 
7 Teacher Assistance(TA) 
8 Research Assistance(RA) 
9 Internship 
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 معروفتحصیلی  بورس معرفی چند نوع

ترین عادالنهو  تا همه افراد شایسته را شامل شود شودهای متعدد و گوناگونی انجام میراههای مالی از حمایت

حصیل قادر به ادامه تتحصیلی  بدون دریافت بورس است ممکن که یکسانتمام  ایجاد شود تاشرایط حمایت 

 گردد.معرفی می تحصیلی رایج هایبورس در ادامه انواع .ردیبربگدر  زیرا ننباشند 

 و ورزشی مثل کارهای هنری ،خاص یانهیزمکه در  ردیگیمبه افرادی تعلق  :10خاص یهامهارت 

در جشنواره یا موفقیت ، باال یهاییتوانا داشتن و موردنظر مهارت در بودن یاحرفه. دارند ویژه مهارتی

 زیاد است. دارای اهمیت ،معتبر مسابقات

 یهاکنفرانسنمره، مقاالت، شرکت در  ازنظر عالی شرایط کسانی که، به هادانشگاه :11شایستگیِ علمی 

 .کنندیم اعطا شایستگی بورس عنوان تحت ییهانهیهزکمک باشند، داشته …معتبر، زبان انگلیسی و 

 وجود تقاضا درعدم  با به دلیل ماهیت رشته که رندیگیمتعلق  ییهارشتهبه  معموالً :12صخا یهارشته 

قادر نخواهد بود درآمد باالیی داشته  ادیزاحتمالبه یلیالتحصفارغدانشجو بعد از  کار مواجه است وبازار 

 این جذب مندالقهع افراد تنهاد و ندار زیستیضرورت اجتماعی، فرهنگی و محیط ،هارشته این .باشد

 .شوندمی هارشته

 و  ژادیی نهااقلیت به در دانشگاه برای افزایش گوناگونی فرهنگی :هاها و یا قومیتاقلیت بورس

 .شودداده می بورس ،خاص یهاتیقوم

 برخی از  .باشندجنگی(  مثالًکه از مناطقی با شرایطی خاص ) ردیگیمتعلق  افرادیبه  :13مناطق خاص

خاورمیانه مثل افغانستان، عراق و سوریه  زدهجنگکشورهای  طورنیهمآفریقایی و  کشورهایدانشجویان 

 تحصیلی هستند. بورسشامل این  ...و 

 طا اع ،اندی که در طول زندگی با مشکالت سخت روبرو شدهزنان کمک به تحصیلبرای  :نانز بورس

 .ندهست هابورساین  نیترروفمعمادران مجرد و زنان قربانی از  بورس برای مثال، .شودمی

 ست که به جامعهابرای کسانی  ،داوطلبان بورس :های داوطلبانهیا فعالیت خدمت اجتماعی بورس 

 .رگذارندیتأثخود  منطقه شهریبر  و دهندیمارائه خدمات اجتماعی  خود

                                                      
10 Professionals 
11 Merit Based Scholarships 
12 Special Studies 

13 Regional 
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 ییهاخانوادهاز  که ردیگیمها به افرادی تعلق بورساین نوع  :14درآمدکمافراد برای  محور بورس نیاز 

 استعداد و وضعیت درسی خوب افراد اگر .اندآمدهتحصیالت عالی  پیشینه کسببا درآمد اندک و بدون 

نداشته باشند، شامل این بورس  را دانشگاه یهانهیهز پرداختتوانایی و  داشته باشندبالقوه قابل قبولی 

 شوند.می

 سطح هوشی خوبی  که از اصخ یهایماریب با دانشجویان :با معلولیت خاص افراد برای بورس

 شوند.برخوردار باشند شامل این نوع بورسیه می

 شرایط عمومی و اختصاصی الزم برای دریافت بورس

 یزبان و نگیهای علمی، فرههایی خود در زمینهمتقاضیان برای کسب بورسیه تحصیلی، باید سوابقی از شایستگی

مدارکی که اکثر  لهازجم، ارائه کنند. دهندهها، دولت و یا هر نهاد دیگر بورسصورت مدارک معتبر به دانشگاهرا به

نامه ، توصیهنامه، پیشنهاد طرح پژوهشکارنامک )رزومه(؛ انگیزه ؛کنندبررسی می صورت عمومیبهها دانشگاه

 و کارشناسی یپلم،درک دم داشتن، ، آیلتستافل مانند زبان یهاآزمون از یکی مدرک داشتناساتید، بیانیه اهداف، 

 یهارحداشتن مقاله و ط ،کاری و پژوهشی تحصیلی، سوابق ،تحصیلی مقطع هر زنمراتیر ،رشناسی ارشدکا یا

 .استو...  آموزشی یهاو کارگاه هاشیها، هماها، کنفرانسرکت در دورهش ،ثبت اختراع ،تحقیقاتی

 المللین بینهای یک دانشگاه مطلوب برای بورس کردن دانشجویاویژگی

شرایطی باشند که ها وباید دارای ویژگی ؛المللی را جذب کننددر تالش هستند تا دانشجویان بین که هاییدانشگاه

جویان بورسیه خدمات علمی و رفاهی مطلوبی را ارائه دهند. در مورد دانش ،المللیبتوانند به یک دانشجوی بین

در سطح  ری برخوردار است و دانشگاه باید از هر لحاظ بتواندموضوع کیفیت خدمات از اهمیت باالت ،دولتی

وانمندی ارتباطی تدیده با المللی، کارمندان آموزشتعامالت بیناین خدمات شامل المللی فعالیت داشته باشد. بین

 شود.می فیفاهی کار امکاناتالمللی، خوابگاه و بین انو زبانی باال، اساتید و دانشجویان آگاه به شرایط دانشجوی

های به دالیل متعددی با معیارها و شاخص ،المللی برای انتخاب دانشگاه و شهر محل تحصیلمعیار دانشجویان بین

دنبال به ؛کنندمتفاوت است. دانشجویانی که کشور دیگری را برای تحصیل خود انتخاب می بومیدانشجویان 

                                                      
14 Financial Need (Need-Based) Scholarships 
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ل تحصیل به مقایسه ؛ و برای انتخاب بهتر دانشگاه محشده در سطح جهان هستندهای معتبر و شناختهدانشگاه

  کنند.ها اقدام میشرایط دانشگاه

شود. در بندی انجام میهای رتبهمعموال توسط دو روش دولتی و نظام ،المللیهای بیناعتباربخشی به دانشگاه

، فهرستی از هادولتی دنیا توسط های کشورهادانشگاهارزیابی  برایدولتی، معموال اعتبار بخشی روش 

ها و برای شهروندان، سازمان نهاد متولی آموزش عالیالمللی کشورهای دیگر در سایت های معتبر بیندانشگاه

منتشر  به فهرست ،المللیهای بین. در نتیجه دانشجویان برای ادامه تحصیل در دانشگاهشودها منتشر میشرکت

 تا کنندهای هر کشور تالش میکنند. در این زمینه دانشگاهاجعه میمر شده توسط وزارت علوم کشور متبوع خود

 در فهرست وزارت علوم دیگر کشورها قرار گیرند.

شود. در این روش بندی انجام میهای رتبهگذاری و ارزیابی یک دانشگاه معتبر توسط نظامدر روش دوم، ارزش

ها با توجه ی.اس.ای، الیدن و... با ارزیابی ساالنه دانشگاهبندی همچون کیو.اس، تایمز، شانگهای، آهای رتبهنظام

ها سعی دارند با رعایت هر چه دانشگاه ،کنند. در این روشبه معیارهای خاصی، اعتبار هر دانشگاه را اعالم می

در ند. رتبه بهتری کسب کن ،های معتبردر رقابت بین دانشگاه ،بندیبهتر معیارهای اعالم شده توسط آن نظام رتبه

 دانشگاه صنعتی شریفبندی کیو.اس در مورد شده توسط نظام رتبههای ارزیابیتصویری از شاخص ،2-1شکل 

 نمایش داده شده است.

 

 بندی کیو.اسرتبه های دانشگاه صنعتی شریف در نظام: شاخص2-1شکل 

توجهی در جایگاه قابل 380شریف با رتبه کلی صنعتی دانشگاه با اینکه  ؛که در تصویر مشخص استهمانطور 

ولی  ؛شوندهای دیگر کشورها میآسانی جذب دانشگاهبه ،آموختگان این دانشگاهودانش بندی دارداین نظام رتبه
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المللی وضعیت قابل دفاعی تعداد دانشگاهیان بین و دانشجوهای شهرت دانشگاهی، نسبت استاد به در شاخص

های علمی و اشتغال توجه بسیار زیادی به انتشار مقاالت باکیفیت در ژورنال رغم اینکهاین دانشگاه علیندارد. 

توان در نتیجه میهای معیارهای ارزیابی کیو.اس نداشته است. توجهی به دیگر جنبه اماآموختگان نموده است دانش

المللی در مقطع کارشناسی دانشجویان بین جذب و ارائه خدمت علمی و آموزشی بهدر گفت احتماال این دانشگاه 

گیرند و در حوزه خدمات آموزشی دانشگاه قرار می با سن کمتر موفق خواهد بود چراکه این دانشجویانبسیار نا

های در فصلا توجه به مطالب ارائه شده در این فصل، ب نیازمند توجه بیشتر از جانب اساتید و کارمندان هستند.

.نماییمبررسی میایران و رقیب کشورهای همسایه  در دو نوع بورس دولتی و دانشگاهی را آتی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیترک کشور: بورس در دوم فصل .2
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 مقدمه

 منطقهدی در زیا یاندانشجوتوجه های اخیر توانسته که در سال است همسایه ایران یکشور ترکیه یکی از کشورها

نافع پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی با هدف جذب منابع و م خصوص،به این کشور .را به خود جلب کند

های تحصیلی یه؛ اقدام به طراحی بورسافتهیاستقاللهای انسانی و مالی( کشورهای تازه مادی و معنوی )سرمایه

های آموزش عالی اتحادیه سویی با سیاستجهت هم جدید،قرن اوایل در  همچنین نمود. زبانترکبرای کشورهای 

هایی ریقایی؛ بورسیهبا سیاست نفوذ در جوامع آف های اخیردر سالو  ؛به برنامه تبادل اتحادیه اروپا پیوستاروپا، 

ز کشورهای هایی برای جذب دانشجو اسیاست این کشور، همچنینداده است.  ارائه هاآنرا جهت جذب نخبگان 

نهادهای آموزش عالی  در این بخش با مطالعهاست.  گرفتهشیپایران، افغانستان، سوریه، عراق و دیگر کشورها در 

للی در المهای مطرح این کشور به بررسی وضعیت ارائه بورس تحصیلی به دانشجویان بینو همچنین دانشگاه

 پردازیم.این کشور می

 معرفی کشور ترکیه

ترکیه از سقوط امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول تشکیل گردید.  و پسشمسی  1302کشور ترکیه در سال 

شمال  و در غرباز شرق با کشور ایران، ارمنستان و گرجستان، از جنوب شرقی با عراق و سوریه و همچنین 

 درصد 80است که  نفرمیلیون  84 حدود جمعیت کشور ترکیه غربی با کشور بلغارستان و یونان همسایه است.

این یک شخص در درآمد متوسط  کهاست آنکارا و استانبول  ،شهرهای ترکیه نیترمهم .هستند مذهبسنی آن 

 .تاس در ماه دالر دویست در سال یا حدود هچهل هزار لیر باًیتقر شهرها

 نظام آموزش عالی ترکیه

 1226در سال  نی(دارالفنون )دانشگاه استانبول کنو تأسیسبا  زمانهمآغاز نظام نوین آموزش عالی ترکیه را 

 در این دوره .کنندن می، عنوااولین دانشگاه امروزی عنوانهبدارالفنون در ایران(  تأسیس سال قبل از چهارشمسی )

 آموزش عالی مؤسسات اغلب ،استمعروف  «دوره تنظیمات»از تاریخ کشور ترکیه که به  شمسی( 1218-1255)

قویت ت با هدف، (و ... مدرسه حقوق، مدرسه پزشکی امپراتوری، مدرسه خدمات کشوری، مدرسه پزشکی مدنی)

 شدند.ایجاد  مدرنیزاسیون عثمانی اجرای ارتش و تربیت نیروی انسانی برای حکومت مرکزی و

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
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 : سردر تاریخی دارالفنون ترکیه )دانشگاه استانبول(1-2 شکل

ها ر ساختار دانشگاهد یتوجهقابلتغییرات  ،شروع دوره مشروطه دوم در امپراتوری عثمانیشمسی با  1280در دهه 

حق تحصیل  نیز نو زنا نددر این دوران دروس علوم انسانی و اجتماعی به مدارس دارالفنون اضافه شد اتفاق افتاد،

 نیز ن بیستمتا پایان قر دوم بعد از جنگ جهانیشناخته شد.  تیبه رسمیافتند و استقالل علمی برای دانشگاه 

 ها در ترکیهدانشگاه دداتع 1970در دهه  کهیطوربه ،افزوده شد هاآنتعداد  بر ها،افزایش استقالل دانشگاه ضمن

تعداد و در  هادانشگاه از آن زمان به بعد،و گردید  تأسیسشورای آموزش عالی  1981عدد رسید. در سال  18 به

است عدد رسیده  206به  2018های ترکیه در سال تعداد دانشگاه کهینحوبهاند داشته یتوجهقابلتنوع رشد 

 .(2018شورای آموزش عالی، )

 

 2018تا  1984مؤسسات آموزشی از سال  تعداد: 2-2 شکل

تشکیل  واحیندر این در  نیزدانشگاهی  مؤسساتاغلب  ،یغربنیمه در  باالتراجتماعی  و اقتصادیبا توجه توسعه 

 ترین تعداد دانشگاه را در خود دارند.انبول و آنکارا بیش، دو شهر استگردیدند
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 شهرهای با بیشترین تعداد دانشگاه: 3-2 شکل

 ت.هزار نفر اس 158در ترکیه حدود  (پژوهشگران اساتید واعضای هیئت علمی، ) تعداد کل دانشگاهیان

 

 2018کل دانشگاهیان ترکیه در سال  تعداد: 4-2 شکل

لیون نفر در ترکیه بیش از هفت می )کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری( همچنین جمعیت دانشجویان

 المللی هستند.دانشجویان بین هاآنهزار نفر از  125است که بیش از 
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 2018کل دانشجویان سال  تعداد: 5-2شکل 

 

 2018المللی در سال کل دانشجویان بین تعداد: 6-2 شکل

ر در سال هزار نف 22المللی در ترکیه در ده سال اخیر بسیار زیاد بوده است و از میزان رشد تعداد دانشجویان بین

 .(2021)یونسکو، رسیده است 2021هزار نفر در سال  154به بیش از  2010
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 المللی در ترکیه: روند رشد تعداد دانشجویان بین1-2 نمودار

ربایجان، ترکمنستان، یه، آذهستند. سور زبانترکالمللی از کشورهای همسایه ترکیه و یا اکثر دانشجویان بین

 دهند.المللی در ترکیه را تشکیل میایران و افغانستان پنج ملیت اول دانشجویان بین

 

 2019المللی در ترکیه : کشورهای با بیشترین تعداد دانشجوی بین2-2 نمودار

 نیب دیو رقابت شد خود آموزش عالیشدن  تجاری شاهد ،یاقتصاد جهان در حضور با ترکیه سال گذشته، 30در 

 15به پیمان تجاری گات 1995این کشور در سال . ی بوده استالمللنیب و اساتید انیجذب دانشجو در هادانشگاه

زی ساسازی و تجاریخصوصی متعهد بهشورای آموزش عالی ترکیه  ،برای دریافت وام از بانک جهانی و پیوست

 2001 سال در گردید. خود ای(حرفهوو آموزش فنی های کارآفرینآموزش عالی )دریافت شهریه، ایجاد دانشگاه

                                                      
15 GATS 
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تر دانشجویان و اساتید و پیوستن به حوزه آموزش عالی اتحادیه اروپا در راستای جابجایی آسانبیانیه بلونیا را ، نیز

(EHEAامضا کرد. این اتفاقات باعث شد ترکیه هر )  چه بیشتر در تعامل با نظام آموزش عالی دیگر کشورها قرار

 بنیاد 77دانشگاه و  129 شدن یالمللنیب) انجام دهددر نظام آموزش عالی خود  یگذاری عظیمسرمایه گیرد و

 بوده است که ترکیه سازی آموزش عالیالمللیهای بینیکی از سیاست نیز المللی. جذب دانشجویان بین(علمی

 توان برای این سیاست برشمرد:زیر را می دالیل

 :الکان و باین کشور قصد دارد روابط خود با کشورهای عربی، آفریقایی، حوزه  گسترش اتحادهای راهبردی

 را گسترش دهد؛آسیای مرکزی، خاورمیانه و قفقاز  اروپا،

 :ستعداد برای نیروهای باا نیاز روزافزون به کارگر ماهر و سرمایه انسانی جهانی و پرورش موضوعات تجاری

 رفع نیازهای داخلی ترکیه ضروری است؛

 تر، آموزش فیتهای بهتر و باکیمزایای علمی، اقتصادی و نظامی گوناگون، پژوهش المللی:مزایای ملی و بین

 بهتر زبان انگلیسی، ارتباط با نخبگان دیگر کشورها

 :نه؛ر دیپلماتیک و ارتباطات دوستاابزا عنوانبهاستفاده از آموزش عالی  ارتباطات سیاسی 

 :رهنگ ترکیرش زبان، تاریخ و فهای قومیتی و فرهنگی، گستاز بین بردن کلیشه توسعه فرهنگی و اجتماعی 

 بورسیه در ترکیه

طرح »گردد. و سقوط شوری برمی 1992مند به سال صورت نظاماعطای بورسیه در نظام آموزش عالی ترکیه به

تمرکز بر جذب دانشجو از کشورهای آذربایجان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان آغاز با  «16بزرگ دانشجویی

 خارج از کشور یهاترک شورای عالیجذب نخبگان و دانشجویان،  شد، در ادامه این طرح با گسترش فعالیت

نیز  2011ر سال تبادل اراسموس پیوست و د اروپایی به برنامه 2003در سال آموزش عالی ترکیه  گردید. تأسیس

در  کهیمشخص درحال یابیتوانست با برنامه بازار این کشوربه نام موالنا ایجاد کرد.  ایمنطقه یک برنامه تبادل

هزار  165عدد را به  نیا 2021کرده بود در سال  افتیکشور در 50از  رشیهزار درخواست پذ 8، تنها 2008سال 

 .(2021گزارش ی.ت.ب،)کشور برساند 178درخواست از 

                                                      
16 Grand Student Project 
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های سازمانو  است ی شناختهخوببه در آموزش عالی را و بازاریابی یسازبرندبرای  «بورسیه»این کشور مزیت 

، مرکز اروپا اجتماعی، امور اتحادیه نیکار و تأمی امور خارجه، آموزش، دفاع، هاوزارتخانه ازجملهمتعددی 

را  مؤسسه یونس امره و خارج از کشور یهاترک عالیشورای آموزش و جوانان اتحادیه اروپا، اقتصاد، توسعه، 

 از طریق هماهنگی بین دستگاهی، و داده و هماهنگ کرده استمشارکت  بورسیه ی برندسازیهاطرحدر 

 هایو کوتاه کردن فرایند آموختگاندانش مجوز اشتغال ی پویایی جهت جذب مهاجران ماهر، تسهیلهااستیس

 Study in turkeyیک سایت جامع به نام  2013. همچنین این کشور در سال است کردهتدوین  یکنترلکنسولی و 

این  در ادامه .(2018، 17گورگدنبگذارد )تا اطالعات کاملی از ترکیه را در اختیار متقاضیان تحصیل  ایجاد نمود

 .پردازیممیدر کشور ترکیه  بورس گذارهای دولتی به معرفی سازمان مطالعه

  

                                                      
17 Gür Geden 
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 در کشور ترکیهیه بورسبا اعطای  مرتبطنهادهای 

 اعتبار نیتأمو  است که در زمینه مدیریت« ی ترکیهشورای تحقیقات علمی و فناور»توبیتاک : 18توبیتاک نهاد .1

و حمایت از  ی، پژوهشیعلم اتتولید توسعه با هدف، 1963این شورا در سال  کند.فعالیت می پژوهش

آن، متشکل از استادان دانشگاه  تخصصی اعضای که تقل استمس نهادکی شورا .گردید تاسیسگران پژوهش

از  و توبیتاک، نهاد مشورتی دولت ترکیه در زمینه علوم و تحقیقات است. ستی ترکیه اهاو پژوهشکده

پژوهشگر در  2500. بیش از شودمحسوب میدر این کشور  فنّاوریگذاری علم و های سیاستباالترین نهاد

-رسالتهای قراردادی و تحقیقات . این نهاد، پژوهشدارند یکارهم این نهاد با تلفموسسه تحقیقاتی مخ 15

 .دهدای در سراسر کشور ترکیه انجام میو گسترده محور

در  های علوم و فناورینوآوری، راهنمایی، مشارکت و همکاری در زمینه: توبیتاک اهداف و وظایف نهاد

های سیاست تدوین. همچنین این نهاد استاهداف  ازایدار دهای زندگی و توسعه پبهبود استاندار جهت

های مربوط وسسهتاک م. توبیاز وظایف این موسسه است های ملی ترکیهبر اساس اولویت علمی و فناوری،

دولتی و خصوصی  یهاها و سایر سازمانهای تحقیقاتی دانشگاهبه تحقیق و توسعه را مدیریت و بودجه پروژه

های دولتی و خصوصی های حمایت از بخشو برنامه راهبردیهای تحقیق در زمینه و همچنین دکنمی نیرا تأم

اعطای بورس  و هاپژوهش ریزیی، برنامهعلم، کتب مجالتانتشار  مسئولیت این نهاددهد. را انجام می

 .دارد به عهدهرا نیز  تحصیالت تکمیلی به دانشجویان دوره توبیتاک تحصیلی

 هایحوزه یروزرسانبهو  یبازساز با هدف 1981 در سال یآموزش عال یشورا: 19لیشورای آموزش عا .2

 هیدر ترک یتمام مؤسسات آموزش عال. گردید تأسیسترکیه  یدر آموزش عال یو ادار ینهاد ،یدانشگاه

 .رندگیقرار می این نهاد نظر ریز ایحرفه یو مدارس عال ی، مؤسسات آموزشهادانشگاه، هافرهنگستان ازجمله

 یقانون اساس فیو وظا اراتیدر چارچوب اخت یعموم مستقل و ایمؤسسه عنوانبه شورای آموزش عالی

و حفظ  جادیاز همه ا ترمهمو  هادانشگاه نیب یهماهنگ ،یآموزش عال راهبردی ریزیبرنامه لمسئو

 است. تیفیک نیتضم سازوکارهای

                                                      
18 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TüBITAK) 
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 فهیوظگردید و  تأسیس 2010 در سالن نهاد ای: 20(بت..ی) کشورهای خارج از شورای عالی ترک .3

 هیخارج از کشور، جوامع مرتبط و برنامه بورس ترک میمق یهاترک یبرا ی گوناگونهاتیهماهنگ کردن فعال

روابط با شهروندان در خارج از کشور و  تقویت دارد. بر عهده را نهیزم نیا در هاتیو توسعه خدمات و فعال

این نهاد . اهداف این نهاد است ازجمله هم فرهنگجوامع با  یو فرهنگ یتماعاج ،یروابط اقتصاد گسترش

 گردد.بورس در کشور ترکیه است که رئیس آن توسط وزیر علوم تعیین می کنندههماهنگسازمان  نیترمهم

پس  1992این آژانس در سال : 21تیکا() هیترکرت فرهنگ و گردشگری اآژانس همکاری و هماهنگی وز .4

قزاقستان، و هدف آن گسترش همکاری بیشتر با کشورهایی مثل  گردیدی تشکیل وشور یفروپاش از

های ترک، جمهوری یساختار اجتماعتقویت  تیکا اهدافاست.  تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان و قرقیزستان

 یهاتیعالفو  هاپروژهتیکا، . استهای فنی زیرساخت هایمحدودیتو رفع  هاآنبرای  ساختن هویت پایدار

داده انجام ، توسعه کشاورزی، مالی، گردشگری و صنعتی بازسازیآموزشی، بهداشتی،  یهانهیزمبسیاری در 

بر همکاری خود را تمرکز  ،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یهاتیفعالعالوه بر  1995سال این آژانس از  .است

در کشورهای  هادانشگاهو  هاشگاهیآزماو  هاانهکتابخمدارس، قرار داد و به تجهیز در زمینه آموزش و فرهنگ 

انجام دفتر هماهنگی برنامه  62کشور از طریق  150در  این آژانس یهاتیفعال، اکنونهم دوست روی آورد.

، هادانشگاهدولتی،  یهاسازمانو  مؤسساتبرای  و هماهنگی همکاری سازوکاروظیفه ایجاد  تیکا شود.می

 یاتوسعه یهاکمکبر عهده دارد. ای های توسعهبرای کمکو بخش خصوصی را  غیرانتفاعی یهاسازمان

میلیارد دالر  8 ازبیش به 2017این میزان در سال که  میلیون دالر بوده است 85حدود  2002در سال  ترکیه

 انزبترکاست که بیشترین همکاری فنی را با کشورهای  یاهیترک یهاسازماندر زمره  . تیکارسیده است

 لیتبدبشردوستانه در جهان  یهاکمک، ترکیه به کشوری با باالترین 2017در سال  کهینحوبه دهدیمانجام 

 .شد

 ترکیه،در خارج از  یتنها نهاد مجاز به ارائه خدمات آموزش عنوانبه هیترک فمعار ادیبن: 22بنیاد معارف ترکیه .5

 عنوانبه این نهاد .کندمیاداره را کشور  از در خارج یتا آموزش عال یدبستانشیاز پ آموزشی مؤسسات

 مجلستوسط  2016 در سال ،آموزش ملی وزارت در کنار یو تمدن یتعامل فرهنگ وآموزش  برای یادروازه
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 و یانسان یهاارزشدر سراسر جهان بر اساس  یآموزش یهاتیفعال انجامآن  تیمأمور شد، تأسیس هیترک

 است. آناتولی یفرهنگ

و  خیتار ،یکزبان تر جیترو یبرا 2007در سال است که  یعموم ادیبن کیامره  ونسی ادیبن: امره یونس بنیاد .6

 کسانیکشور به  در خارج ازاین بنیاد شد.  تأسیس با آن اطالعات و اسناد مرتبط انتشار و ترکیهفرهنگ و هنر 

کشورها را  ریسا و هیترک نیب یو دوست کردهلیتحص یزبان، فرهنگ و هنر ترک یهانهیزمدر  خواهندیمکه 

 یفرهنگ مرکز 63از  شیب ،کند. موسسه یونس امرهکمک می دهند شیرا افزا یبهبود بخشند و تبادل فرهنگ

 در خارج از کشور دارد.

د که نوجود دار های ترکیهاز دانشگاه لیالتحصفارغ هزار 150در سراسر جهان، : 23آموختگانبنیاد دانش .7

به . اندبازگشتهخود  یرسانده و به کشورها انیبه پا هیدر ترک یآموزش عال ساتمؤسخود را در  التیتحص

 با این افراد تشکیل گردیده است. مؤثرآموختگان در جهت حفظ ارتباط همین دلیل بنیاد دانش

انشجویان تسهیل ورود و خروج د ، نیز درهای دیگری مثل وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و گردشگرینهاد

توانسته کلیه  با فرهنگ و میراث کشور ترکیه همکاری مطلوبی دارند. کشور ترکیه هاآنالمللی و آشنایی بین

سئولیت هماهنگی مشوند را به سطح قابل قبولی از هماهنگی برساند. های بورسیه درگیر مینهادهایی که در برنامه

 این نهادها با بنیاد ی.ت.ب است.

 ترکیه در تحصیلیو حمایت انواع بورس 

زیر نظر  دولتیهای بندی کرد. بورسدانشگاهی دستهو  دولتیدو نوع  درتوان را میتحصیلی ترکیه  هایبورس

تحت یک  ها رادولت ترکیه سعی کرده که این بورس 2012شود. از سال های دولتی در ترکیه اعطا میسازمان

یگری همچون های دولتی دبورس هنوز هم چهاگر .دهدقرار  «بورسالری»مند به نام نظام یکپارچه، شفاف و نظام

های رسیه. نوع دوم بورسیه، بواندقرار نگرفتهصورت کامل زیر نظر بورسالری به هستند که بورس توبیتاک

به ند. در ادامه کبورسیه اعطا میالمللی به دانشجویان بیندانشگاهی است که هر دانشگاه با توجه به ضوابط خود 

 پردازیم.ها میعرفی هر یک از این بورسبه مترتیب 

  

                                                      
23 Turkiye Mezunlari 
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 در کشور ترکیه دولتیهای بورس

ه دسته کلی زیر توان در سرا میالمللی از دانشجویان و پژوهشگران بین ترکیه  دولتیهای ها و حمایتبورس

 قرار داد.

 (های مشترکبورس ،مدتکوتاه یهابورس، بلندمدتهای بورس: )بورسالری 

 پژوهشی موالنا( برنامه تبادل، برنامه تبادل آموزشی موالنا: )ای آموزش عالیهای شورحمایت 

 بورس توبیتاک 

 24بورسالری  .1

 .شد تأسیس 2012ترکیه در سال  دولتیهای سازی، برندسازی و ترفیع بورسبا هدف هماهنگ بورسالری،

ر رس تحصیلی محبوب دبورسالری، به یک بوکه  ه استباعث شد در این طرح اتخاذشدههای مناسب سیاست

تعداد  یورسالربقبل از  دهد،آمارها نشان می کهینحوبه ؛شود لیمیان دانشجویان کشورهای سراسر جهان، تبد

ر اولین داما  ؛نفر بوده است 7411 در حدود کشور ترکیه، از( برای دریافت بورس 2011در سال )ها درخواست

ن بورس در نفر رسید. میزان تمایل به دریافت ایهزار  40حدود  ها بهتعداد درخواست، یبورسالر تأسیسسال 

کشور  178ز درخواست ا 165000این تعداد به  2021در سال  کهینحوبه ه استرشد باالیی داشت هاسالاین 

 شود.اعطا میهزار نفر  5الی  4 حدودبه  فقط این بورس سالیانه کهیدرحالرسید 

 یبورسالرهای : مقایسه تعداد درخواست1-2 جدول

 درخواستتعداد  تعداد کشور درخواست دهنده سال

2018 * 132000 

2019 167 146600 

2020 173 158168 

2021 178 165000 
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در همه  را 25پذیری، انصاف و برابری و شایستگییدسترساست که اصول  شدهیطراحای گونهبه یبورسالر

 کند.مراحل رعایت می

 بورسالری هایو ارزش اهداف

 جهانای از مدیران در کشورهای مختلف ایجاد شبکهتربیت و ، این بورسف دولت ترکیه از ارائه اهدیکی از ا

های انجام به همین دلیل فعالیت ،شوندتعهد م با ترکیه المللی و درک متقابلبه همکاری بیناز این طریق  که است

های های اجتماعی، فرهنگی و برنامهدر زمینه تربیت دانشجویانشامل عالوه بر تحصیل،  در این بورسیه دهش

 به از لحاظ زمانی . این بورساستدر ارائه خدمات  باالتنوع  الریبورس دیگر اهدافجمله از شود.می درسیغیر

ناسی ارشد و دکتری نشگاهی کارشناسی، کارشهر سه مقطع داو  شودارائه میمدت و یا کوتاه بلندمدتصورت دو 

عالوه  به همین دلیل ،فراگیری تعداد زیاد دانشجوست بورسالریهمچنین یکی دیگر از اهداف  د.دهرا پوشش می

پژوهشی، موفقیت  مدتی همچون بورسکوتاه هایبورس مدت برای مقاطع تحصیلی مختلف،های بلندبر بورس

و هماهنگ  تحصیل در ترکیه بورسالری، با فراهم کردن امکان .گرددمی اعطا نیز (یادگیری زبان ترکی) 26خطیبو 

ایجاد پل مناسبی برای التحصیلی، شرایط باعث شده است تا دانشجویان پس از فارغ های مرتبطکردن سازمان

 رها را داشته باشند.ارتباطی میان ترکیه و دیگر کشو

 گردداعطا می زیر هدف کلی 5 در راستایاین بورس 

 و با هدف  انیتقاضمهمه  یبرا اجراقابل و ینیع یارهایمع بر هیتکبا  هیترک یلیتحص هیبورس ساالری:شایسته

ا ر یتگسیبر شا یمبتن هیبورس اصل ،یو اجتماع یدر سطح فرد یو اقتصاد یاجتماع ،یتعامل فرهنگ جادیا

 .کرده استاتخاذ 

 :به توسعه  هاآناست تا  شدگانبورس یهامهارتو  هاشایستگی ارتقا بورسالری هدف توسعه کشور هدف

 خود کمک کنند. یدر کشورها

 :و به  کنندیم لیتکم هیترک یلیتحص هیخود را تحت بورس التیکه تحص یالنیالتحصفارغ توسعه ارتباطات

 نیموجود ب یلو ما یاسیس ،یاجتماع ،یتا در توسعه روابط علم شوندمی قیتشو گردندیبازمخود  یکشورها

 مشارکت کنند. هیخود و ترک یکشورها

                                                      
25 Accessibility; Fairness and Equality; and Merit-Based Scholarship 
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 :یهافعالیت با رودیمانتظار  تحصیالت تکمیلیدر سطح  نهیهزکمک کنندگانافتیدراز  توسعه علم و دانش 

 کمک کنند. و هنر اتیادب ،علم توسعهخود به  دانشگاهی

 یهاتفرص ،یستگیبر شا یطبق اصول مبتن ه،یترک یلیتحص یهاهیبورس پذیری:دسترس و عدالت افزایش 

 یکشورها»در  عالی به آموزش یمحدود یکه دسترس کندیمفراهم  جویانیدانش یرا برا یلیبورس تحصبرابر 

 .دارند «یبحران انسان شده بامواجه ییکشورها»و  «افتهیتوسعهکمتر 

 فراد شایستهمراحل بررسی و انتخاب ا

 (turkiyeburslari.gov.tr) نیآنال ستمیس قیاز طر ،دنیا زبان 8به  ندنتوایم یلیتحص هیبورس کنندگان درخواست

 ریو سا برنامهفوق یهاتیفعال ،یلیتحص سوابقبر اساس  هااین درخواست ،تقاضای خود را ثبت کنند

بر اساس واجد  انیها، متقاضبه درخواست یدگیدر مرحله رس .دنشومیپردازش  فرد یاحرفه یهاتیصالح

 یابیارز ،یو اجتماع یعلم یدستاوردها نیاند و همچنآن درخواست داده یکه برا یابرنامه یبودن برا طیشرا

 د.شوانجام می زیر مرحلهچهار  در هیترک یلیتحص هیبورس یهادرخواست. پردازش و انتخاب شوندیم

 :یسن تیمحدود ،یلیمانند حداقل نمرات تحص یاساس یارهایبر اساس مع اهدرخواستهمه  ارزیابی اولیه 

را  یاساس یاارهیکه مع یانی. متقاضشوندمی یشوند، بررس بارگذاری ستمیدر س دیکه بادیگری  یمدارک و

ه پژوهش توضیح داد برخی از این موارد در ادامه این .رندیگیمقرار  یینها ستیدر ل شتریب یابیارز یدارند برا

 شوند.می

 :بر اساس  هیترک یهاهیبورس یکارشناس تهیتوسط کم انیمتقاض یهاپروندهمرحله،  نیدر ا بررسی کارشناسی

 ،یغلاهداف ش ،یلیتحص قیعال ،یلیمدارک تحص ،یلیتحص تیوضع ازجمله ارهایاز مع یاگستردهمجموعه 

قرار  یبررس مورد ...و برنامهفوق یهاتیفعالشرکت در  ،نامهانگیزه برنامه، اصالت یهاتیاولو با یسازگار

 .رندیگیمقرار  مصاحبه فهرستدر  و شوندمی یابیارز شانیهاتیصالحبر اساس  متقاضیان .ردیگیم

 :هیترک یهاهیبورس یکارشناس تهیتوسط کم شدهانتخاب ینامزدها ق،یدق یپس از دو مرحله بررس مصاحبه 

خواسته  یمصاحبه؛ از متقاض نی. در حشوندمی یابیارز طیراو متخصصان واجد ش انیمتشکل از دانشگاه

 لیمربوط به تحص یهازهیانگو  یاحرفهو  یدانشگاه، انتظارات شخص یهاتیاولودر مورد  یاتیجزئ شودمی

پاسخ فرد  به انتظارات دنتوانمی هیترک یهاهیبورسکه  یابالقوهسهم  نیهمچن ؛ وارائه دهد رهیو غ هیدر ترک

، بلکه هم بر شودمیمحدود ن دانشگاهی ای یدرس یهاجنبه. مصاحبه به نمایندمیبیان  برای دانشجو ار دنده
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موضوعات  مورد در وی ریتفستحلیل و  توانایی دانش و استعداد،و هم بر  یبه تحوالت جهان یمتقاض طتسل

 متمرکز است. یو فرهنگ یاجتماع

 یبررس موردانتخاب  تهی، توسط کمیلیتحص هیبورس ریافتدر د موفق انیهمه متقاضحله انتخاب نهایی: رم 

 .شودمی یینها هیترک یلیتحص هیبورس افتیدر طیواجد شرا انیمتقاض فهرستو  رندیگیمقرار  یینها

 در بورسالری شدهارائههای انواع حمایت

 بلندمدتهای بورسالف( 

 ود.ش( ارائه میناسی ارشد و دکتریکارشناسی، کارش) های تحصیلی عادیها برای طول دورهاین بورس

 یعیطب علوم ،یعلوم انسان ،یعلوم اجتماع هایحوزهدر  طیشرا انواجد: بورس تحصیلی در مقطع کارشناسی 

در  یکارشناس هایبرنامهاستاندارد  زمانمدت. کنندمیتحصیل  هیترک یهادانشگاه نیدر معتبرتر یو مهندس

 (ساله 12) دیپلم متقاضیان با داشتن مدرک تحصیلی است. ریسال متغ 6 تا 4 نیبسته به نوع برنامه ب هیترک

ترکیه آزمون ورودی  یهادر دانشگاه ی مقطع کارشناسیهابیشتر رشته البته .وارد این دوره شوند توانندیم

 ست،ا بیشتردانش زبان خوب و داشتن  باال معدل باد. امکان اخذ بورس تحصیلی برای دانشجویانی ندار

واهند خکمک بورس این  به دریافت  ...ارائه مقاالت علمی و پژوهشی، شرکت در مسابقات علمی و  نینهمچ

 .تاس کمتر ارشد و دکتری مقاطع در مقایسه با مقطع این در بورس دریافتطور کلی احتمال به .کرد

 علوم  ،یاععلوم اجتم هایرشتهدر  طیشرا انواجد: و دکتری بورس تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد

 یاستاندارد برا زمانمدت ،کنندمیتحصیل  هیترک یهادانشگاه نیدر معتبرتر یو مهندس یعیعلوم طب ،یانسان

قادر به انتخاب از  یلیتکم التیتحص انیمتقاض سال است. 4دکترا  یسال و برا 2ارشد  یکارشناس یهادوره

ترکی  قطع کارشناسی ارشد در کشور ترکیه به زبانم .هستند شهر 29دانشگاه در  61رشته در  2230 بیش ازبین 

تر برای بورس و راحت توانندیمتقاضیان با تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد م. شودارائه می و انگلیسی

 نیچنقبول و هماز سطح زبان قابل ستیبایمتقاضیان م. تحصیل در مقطع دکتری در این کشور اقدام نمایند

شرایط  ستیبایدر مقطع دکتری م تحصیل در ترکیه مند باشند. متقاضیان جهتبهره سبیو رزومه منا معدل باال

)استاد راهنما( است. با توجه به نحوه سوپروایزر  انتخابمتفاوتی را پشت سر بگذارند که ازجمله این شرایط 

ترکیه، دانشجویان قبل از هرگونه اقدامی ملزم به شروع مکاتبات با  ازجملهپذیرش دکتری در تمامی کشورها 

مدارک علمی خود را ازجمله مدرک  ستیبایدانشجویان م. باشندیمختلف م یهااستادان راهنما در دانشگاه

https://miestudy.net/fa/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/
https://miestudy.net/fa/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/
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طی مکاتبات به استاد خود ارائه نمایند تا بتوانند جهت بورس  خود را رنالییا ژو ISI زبان و مقاالت علمی

 .تحصیلی ترکیه درخواست دهند

 یهارشتهدر  بایز یمعتبر هنرها یهادانشگاهاز  یکیدر توانند، میطیشرا انواجد: بورس تحصیلی رشته هنر 

در  لیتحص زمانمدت .تحصیل کنند بایز یو هنرها یقیو موس یقیموس یهایفناورعلوم و  ،یشینما یهنرها

 «هنر هیبورس»داوطلبان  سال است. 2ارشد  یکارشناس یهادوره یبرا وسال  4 یو دکتر یمقاطع کارشناس

خود  توانایی آنکارا مطابق با سطح بایز یو هنرها یقیگروه در دانشگاه موس 12رشته و  3 نیاز ب توانندمی

 انتخاب کنند.

 یدانشگاه المللیبینمدارک  برجسته و خاص که تشویق دانشجویانسیه، جهت این بور :27بورس شایستگی 

، SAT ،GRE ،TOEFL)شود: مدارکی همچون داشتن ارائه می، را دارندو مهارت زبانی برای تحصیل در ترکیه 

IELTS تحقیقاتی  هایپروژهدر  مشارکت ،ملی در کشورهای خود هایآزموندر (، کسب امتیاز باال و غیره

نمایه  ،Science Citation Index (SCI)شده توسط نمایه  مقاالت علمی در مجالت انتشار، (BAP)لمی ع

نمایه استنادی هنر و علوم  (،SSCIنمایه استنادی علوم اجتماعی ) ،(SCI-EXP) یافتهگسترشاستنادی علوم 

در سطح  هیترک یلیتحص هیرساز دارندگان بو آن دسته ثبت اختراع دارند و که مجوز کسانی ،(AHCIانسانی )

 هیبورس انی. به دانشجوتوانند از این بورسیه استفاده کنندمی دارند را 4از  3.50 یکه معدل باال سانسیمدرک ل

از پرداخت  شتریبرابر ب 2 انهیماه نهیهزکمک، کنندیمشرکت  یستگیشا هیکه در برنامه بورس هیترک یلیتحص

 .شودیم ارائه یمعمول

 مدتکوتاه یهابورسب( 

 گردد.ارائه می بورس خطیب بورس پژوهش وبورس موفقیت، بورسالری،  مدتکوتاههای در بورس

 :خاص  طورهبماهه است که  9برنامه  کیو  شودیماعطا  بارکی یفقط برا تیموفق هیبورس بورس موفقیت

یم لیصخود تح یمال نهیهزبا  هیترک یهااست که در حال حاضر در دانشگاه شدهیطراح یانیدانشجو یبرا

 ماهانه نهیهزکمکشامل فقط  هیبرنامه بورس نیاند. ااز خود نشان داده ییاستثنا یلیتحص شرفتیکنند و پ

 .شودمی

                                                      
27 Merit Scholarship Program 
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 انیانشگاهدمحققان و  قیتشو یماهه است که برا 12تا  3برنامه  کی یقاتیتحق هیبرنامه بورس :بورس پژوهش 

است  شدهیطراح هیترک یهادانشگاه نیخود در معتبرتر یهارشتهدر  هیدانشگاپژوهش به انجام  المللیبین

 دانشجویان ای یکترد ندارندگا یبرنامه برا نیکنند. ا همکاری هیترک انیبا دانشگاه سازدیمرا قادر  هاآنو 

 .دهدمیماهانه را پوشش  نهیهزکمکفقط  و در دسترس است نامهانیپادر مرحله  یدکتر

 ( انیو دانشگاه یمقامات دولت یبرا ینامه زبان ترکبربورس خطیب) :یامات دولتمق یبرا یبرنامه زبان ترک 

، هاپلماتید ،یخارج هایمقامات دولت یماهه است که برا 10تا  8 یدوره آموزش کیان یو دانشگاه

 شدهگرفتهر هستند در نظ هیبا ترک شتریب ییو آشنا یزبان ترک یریادگیبه  لیکه ما یو محققان انیدانشگاه

 است.

 2021و  2020و  2019های ی در سالبورسالر: مقایسه آمار 2-2 جدول

 2021سال  2020سال  2019سال  

 165582 158168 146600 تعداد کل متقاضی

 178 173 168 تعداد کل کشور

 کشور 138نفر از  8597 کشور 92نفر از  7020 کشور 87 نفر از 10815 به مصاحبه شدهدعوتتعداد 

 3579 3261 4183 بلندمدتبورس 

 529 419 548 مدتکوتاهبورس 

 2091 2026 2589 مرد

 2018 1654 2142 زن

 2126 2197 2552 ترنییپاکارشناسی و 

 1257 902 1346 ارشد

 619 529 766 دکتری

 91 27 30 پژوهش

 15 25 37 آموزش زبان ترکی

 4108 3680 4731 تعداد کل بورس گیرنده

 

ریافت این بورس دمیزان محبوبیت و رقابت متقاضیان در  باال رفتن دهندهنشانمتقاضیان بورس  تعداد افزایش

 گذارد.ب ریتأثدر کشور ترکیه نیز  پرداز()شهریه هیبورسریغدانشجویان  برجذباست. این سیاست توانسته 
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 28مشترک بورسیه برنامهج( 

 یکه در چارچوب موضوعات خاص با همکار هستند هاییبورسیه، یلیبورس تحص مشترک هایبرنامه

با  هااین برنامه .دنشومی اعطاخاص  و محروم هایگروهبه  یعموم ینهادها ریو سا المللیبین هایسازمان

 .دنشویمانجام مشترک  یمال نیتأم قیاز طر المللیبین /یمل یهاسازمانو  مؤسسات

 که  دافی یلیتحص هیبورس برنامه: 29آلمان یپناهندگان دانشگاه یبرا نیشتیآلبرت ان یلیتحص هیبورس برنامه

و با مشارکت  )دافی( انیشتینآلبرت  بنیاد یمال تیبا حما 30دسازمان ملل متحپناهندگان  یعال یایساریتوسط کم

بورسیه تحصیلی  هیدر ترک یسور انیبه دانشجو ،2016، از سال شودمیاجرا  از کشور ترکیه نهاد ی.ت.ب

 هیماهانه، شهر هزینهکمک ،حمایت شود جودانش 656 از قرار استکه  برنامه چارچوب این در .دهدمیارائه 

 . گیردمیتحت پوشش قرار  انیسالمت دانشجو مهیو ب

 انیبه دانشجو 2020ل که از سا ای است، بورسیهاسپارک یلیبرنامه بورس تحص: 31اسپارک هیبورس برنامه 

مستقر در هلند  اسپارک طور مشترک با سازمانبرنامه بهاین . شودمیمحل اقامتشان ارائه  یدر کشورها یسور

 دهد،ارائه می قایو شمال آفر انهیپناهندگان در منطقه خاورم یبرا یدر سطح آموزش عال یتیحما یهاتیکه فعال

برنامه  یاجرا کشری ی.ت.بنهاد در کشور ترکیه شود. میمالی  نیاروپا تأم هیتوسط اتحادشود و انجام می

در  .گیردمیتحت پوشش قرار  یو آموزش زبان ترک یدرمان مهیب ه،یشهر ان،یماهانه دانشجو هزینهکمکاست. 

 هاآننفر از  180که  دریافت کردند هیبورس یسور یدانشجو 360 درمجموعفوق،  هی، با برنامه بورس2020سال 

 .هستند یدر مقطع کارشناسنفر  180و  یکاردان مقطع در

 2020سال  آغاز و در 2016سال  که در این برنامه: 32هایسور یبرا یآموزش عال یهافرصت هیبرنامه بورس 

فرانسه و  سیپرد ا،یتانیبر فرهنگی یو شورا )د.آ.د( آلمان یتبادل علم سیسرو یبا همکار دیرس انیبه پا

EPNuffic صندوق  هیاتحاد یاتوسط صندوق اعتماد منطقه و انجام شد؛ ت.بنهاد ی. و( اروپاMADAD )

لبنان، اردن، مصر و عراق ارائه  ه،یترک در کشورهای ساکن یسور انیدانشجو به این بورس .شد تامین مالی

 .گردید

                                                      
28 Joint Scholarship Programs 
29 Albert Einstein German Academic Refugee Initiative (DAFI) 
30 UNHCR 
31 SPARK 
32 Higher and Further Education Opportunities and Perspectives for Syrians (HOPES) 
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 توسعه منابع  منظوربه یلیبورس تحص هایبرنامهبانک توسعه اسالمی  :33یبانک توسعه اسالم هیبورس برنامه

کارگزار  ب.ت.ی نهاد .دهدمیارائه  را و جوامع مسلمان 34یاسالم یعضو سازمان همکار یکشورها یانسان

 .شوندمی نییتع ی.ت.بو  بانک توسعه اسالمیمشترک توسط  طوربه انیدانشجو اجرای این بورس است و

تحت  مایهواپ بلیتو  یآموزش زبان ترک ،یدرمان مهیب ه،یشهر ان،یماهانه دانشجو هزینهکمک در این بورس،

 .گیردمیپوشش قرار 

 ب پروتکل در چارچو 2019که در سال  منی شگامانیپ یلیتحص هیبورس برنامه: منی شگامانیپ هیبرنامه بورس

رنامه بورس ب کیشد،  اندازیراه( Veysel Karani)نام ویسل کارانی به یمنی-یترک یادیبا بن امضاشده

 ایندر  است. ایجادشده منیو کمک به توسعه و ثبات  منیو  هیترک نیبهبود روابط ب یرااست که ب یلیتحص

تحت پوشش  مایاپهو بلیتو  یآموزش زبان ترک ،یدرمان مهیب ه،یشهر ان،یماهانه دانشجو هزینهکمک ،برنامه

 .گیردمیقرار 

 تیمالک یسازمان جهان یکاربا همبه بعد  2017از سال  این بورس: 35یفکر تیمالک یسازمان جهان هیبورس 

طبق این  .شودمی ارائه ی.ت.ب مدیریتو دانشگاه آنکارا با  36اداره ثبت اختراع و عالئم تجاری ترکیه ،یمعنو

 آموزش محورصورت بهارشد  یکارشناس در سطح یمشخص یهارشتهدر  انیاز دانشجو ینیتعداد مع برنامه

 خواهند کرد. لیدانشگاه آنکارا تحص در

 پناهندگان  یعال یایساریمشترک با کم طوربهکه  ایبرنامهچارچوب  در: 37یاز آموزش عال تیحما هبرنام

شده است. در  دهیسازمان یسور انیدانشجو یبرا یمختلف یتیحما هایبرنامه، شودمیانجام  سازمان ملل

 یلیطه با مشکالت تحصدر راب یسور انیو مشاوره به دانشجو تیحما یبرا انینفر از دانشگاه 25، 2022سال 

و  یحل مناقشه و فنون ارتباط نهیدر زم یآموزش هایبرنامهدانشگاه  10در  همچنینشدند.  تعیین یو اجتماع

 منظوربه. شد دهیسازمانمرتبط  هایدانشگاه کارکنانو  انیدانشگاه ،ایترکیهو  یسور انیدانشجو یبرا مذاکره

برنامه  کی دهیسازمان یبرا یمطالعات ،التحصیلیفارغپس از بازار کار  در یسور انیاز دانشجو تیحما

 یبرا نیز مجازیپلتفرم آموزش  کی. ترتیب داده شده است، یشیاستان آزما عنوانبه تپغازیاندر  یکارآموز

 است. ایجادشدهمختلف  یهانهیاز دانش آموزان در زم تیحما

                                                      
33 Islamic Development Bank (IsDB) 
34 Organization of Islamic Cooperation (OIC) 
35 World Intellectual Property Organization (WIPO) 
36 TÜRKPATENT 

37 Higher Education Support Program(HESP) 
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 وق صند: 38اروپا هیاتحاد یآموزش عال یلیبرنامه بورس تحصMADA یعال یایساریکم یبا همکار 

الری . بورسدهدمیارائه  انیاز دانشجو ینیبه تعداد مع یر سطح آموزش عالای دهیبورس ،لپناهندگان سازمان مل

 تیحما مورد برنامه نیدر ا جودانش 175 و است هیپروژه در ترک نیا ییاجرا کیشر )بنیاد ی.ت.ب( هیترک

 .خواهند گرفتقرار 

 یفناور ،یهوانورد یهانهیدر زم یرنامه مشترکاین بورس، ب: 39بایکار یفناورشرکت مشترک  هیبرنامه بورس، 

، 2023-2022 یلیسال تحصدر که  است بایکار یفناورشرکت و  بورسالریبا مشارکت  یفضا و علوم ادار

شد ارائه ار یو کارشناس یکارشناسدر مقاطع  توسعهدرحال یکشورها انیبه دانشجو یلیتحص هایبورسیه

ی جودانش 300 لیتحص برای مایهواپ بلیتاقامت،  هایهزینهماهانه،  پرداختهایی همچون هزینه. دهدمی

 ازجملهمختلف  هایرشته یبرا یلیتحص هایاین بورس. گیردمیقرار  کاریبا شرکت تحت پوشش المللیبین

 ع،یصنا یمهندس ک،یمکاترون ید، مهندسموا یمهندس وتر،یکامپ یمهندس ک،یکترونال یمهندس ک،یمکان یمهندس

 یو علوم بهداشت یعلوم اجتماع ،یهوانورد یبرق، مهندس ی، مهندسالمللبیناقتصاد، روابط  ،یبازرگان تیریمد

 اعطا خواهد شد.

 انجام  یبرا زهیانگ جادیا منظوربه 2019سال  در: نیفوات سزگ یعلم اسالم خیتار یلیتحص هیبرنامه بورس

ه کریک کاله بنیاد دکتر فوات سزگین با دانشگامشترک  یلیبورس تحص ،اسالم و علم خیتار نهیممطالعات در ز

 ایجاد شد.

 یبورسالربرای  و برندسازی های تبلیغاتیسیاست

طبقات و سطوح اجتماعی  تمامدر  شایسته و حمایت از افراد نخبه ها،ترین اهداف بورسیه دولتیکی از مهم

و جمعیت  تواند به این اهداف دست یابد که در سراسر جهان شناخته شده باشدتی میاست. بورسیه تحصیلی وق

است آموزان و دانشجویان کشورهای گوناگون با این بورس آشنایی داشته باشند. هدف سیزیادی از دانش

متقاضیان اد برندسازی و تبلیغ بورس تحصیلی گسترش امکان دسترسی متقاضیان بالقوه است. افزایش سالیانه تعد

 های تبلیغاتی این کشور است.بورس دولتی ترکیه نشان دهنده موفقیت سیاست

                                                      
38 EU Higher Education Scholarship Program (HESP) 

39 Türkiye Scholarships Baykar Technology Joint Scholarship Program 
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یت زیادی بورس برای جمع برند معرفیمرحله اول  در بورسیه تحصیلی دارای مراحل متفاوتی است.تبلیغ برای 

ند و متقاضی انیدهبورس را ش برند، در این مرحله هدف این است که تعداد کسانی که اهمیت دارددر سراسر جهان 

رس و ای در سطح مدابدین ترتیب باید در این مرحله تبلیغات گسترده شرکت در آن هستند افزایش یابد،

طیف در معموال و  گیردیان صورت متقاض اولیه گیری کمتری در ارزیابیسخت های دنیا انجام گیرد ودانشگاه

. در رداهمیت دادوم هدایت و هدفمند کردن بورسیه مرحله در . شودهای تحصیلی بورس داده رشته وسیعی از

ی از لحاظ علمی تررانهیگسختهای گوناگون و های تحصیلی، کشورها و متقاضیان با گزینشاین مرحله، رشته

 گردند.ارزیابی و انتخاب می

در  هیترک یهاهیبورس بیشتر معرفیدر راستای  ،در ده سال اول کار خود ترکیه های بازاریابی بورسالریسیاست

لیغات بورسیه برای تب .شود افتیدر طیواجد شرا یهااز درخواست یشتریتعداد ب تا شده استانجام سراسر جهان 

 .شده استجهت افزایش شهرت آن استفاده تبلیغاتی از همه امکانات 

 یسیانگل یهانابه زب تبلیغاتی و بروشور یپوستر، آگه لم،یفتهیه  :دنیا زبان 14های تبلیغاتی به برنامه، 

و  یونانی ،یزبکا ،یهلند ،یپرتغال ،ییایاسپان ،یآلمان ،یفارس ،یروس ،یفرانسو ،ییایبوسن ،ییایآلبان ،یعرب

 .ها در سطح جهانو توزیع گسترده آن یبلغار

 :حضور  و )ازبکستان، بلغارستان، یونان، قبرس شمالی، هند(کشور هدف  5انتخاب  تبلیغ در کشور هدف

  .یغاتیتبل یهاتیفعال ورها جهتاین کش در

 یهاتیفعال ه،یترک یلیتحص هیبرنامه بورس یهاتیمطابق با اولو های دنیا:فعالیت تبلیغاتی در دانشگاه 

 هایشتهر که ی سراسر جهانهادانشگاه یهدف و برا یدر کشورها شرویپ یهادانشگاه یبرا یغاتیتبل

در این  .شودمی ارسالوجود دارد  هاآندر  «یو اسالم ترانهیدم ک،یخاور نزد انه،یخاورم ه،یمطالعات ترک»

مواد  نیمچنو ه گرددمیکشور جهان ارسال  70دانشگاه از  370 یبرا ی.ت.ب، سیتوسط رئ یانامه برنامه،

دانشگاه  200 بهمختلف بر اساس کشورها  یهاشده به زبانساخته یهالمیو ف یمانند پوستر، آگه یغاتیتبل

 هیبورس یجهت معرف هیدانشگاه در ترک 70 برای برشورهای تبلیغاتی همچنین .گرددمی ارائه شورک 40از 

 ارسال شده است. خارج از کشورهمکار  یهابه دانشگاه هیترک یلیتحص

 که  دشدهیلتومحتوای آموزشی  بورسیه داوطلبانبرای  یاجتماع یهارسانه قیاز طر های اجتماعی:رسانه

 اند.داده همچنین کارگزارن بخش خصوصی نیز تبلیغات زیادی انجام .است داشته دیبازد ونیلیم 3از  شیب
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 شگاهیمانند نما ،ی گوناگونآموزش هایشگاهیدر نما بورسالری ها:ها و کارگاهحضور در نمایشگاه 

 شدهیمعرفآموزش و فرهنگ  شگاهیدر استانبول، نما ایاوراس یبوالشاک قزاقستان، اجالس آموزش عال

 یرهابا موضوع مشارکت کشو 2019اکتبر  در یکه توسط سازمان تجارت جهان یدر کارگاه همچنین .است

 .گردید معرفی بورسالری برگزار شد در تجارت خدمات افتهیکمتر توسعه

 برای بورس تحصیلی ترکیه ازیمدارک موردن

مدارک  باید درخواستی،زان بورس بسته به نوع و می دهندیمتقاضیانی که درخواست بورس تحصیلی ترکیه را م

های ، نمره آزموندیپلم، زنمراتیر ،رزومه تحصیلیتوان به مدارک الزم می ازجملهرا ارائه کنند.  ازیموردن

اشاره کرد.  عکس پرسنلی، گواهی بیمه سالمت، مقاالت علمی، گواهی تمکن مالی، مدرک معتبر زبانالمللی، بین

برای  معیارها نیرگذارتری. سن یکی از تأثدنشرایط خوبی داشته باشمدرک زبان معدل و  از نظر بایدمتقاضیان 

آن دسته از کنند. های ترکیه به زبان ترکی تدریس می. اکثر دانشگاهدرخواست بورس تحصیلی ترکیه است

شرایط ساله زبان ترکی شرکت کنند. های یکندارند، باید در دوره C1 داوطلبانی که مدرک زبان ترکی در سطح

 نمایش داده شده است. 3-2 جدولالزم برای درخواست بورس در 

 : شرایط الزم برای درخواست بورسالری3-2 جدول

 دکتری ارشد کارشناسی شرایط الزم

 35 30 21 سن

تافل، آیلتس و یا  زبانیسیانگلهای رشته
YDS 

تافل، آیلتس و یا 
YDS 

تافل، آیلتس و یا 
YDS 

)مهندسی و هنر:  14 معدل

16) 

15 15 

 C1تومر در سطح  C1تومر در سطح  C1تومر در سطح  های ترکی زبانرشته

 SAT GMAT GMATیا  YOS آزمون استعداد

 خواهدمی خواهدمی خواهدمی ریزنمرات

 خواهدمی خواهدنمی خواهدنمی نمونه پژوهش

 اجباری اجباری اجباری نامهزهیانگ
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  ترکیه بورسالری در شدهارائهخدمات امکانات و 

 پذیرش در، آموزش زبان ترکی سالهکیدوره دهد. شدگان خدمات مشخصی ارائه میبورسالری ترکیه به پذیرفته

وبرگشت رفت تیبل، ماهانه کمک هزینه، دانشگاه ریهشهپرداخت ، خوابگاهارائه در رشته مرتبط،  دانشگاه یک

المللی تحت به دانشجویان بین شدهارائهخدمات  ازجملههای فرهنگی و اجتماعی برنامه و بیمه درمانی، هواپیما

 ترکیه است. دولتیبورسیه 

 دانشگاهی از پرداخت شهریه  نه تنها ، دانشجویاناز طریق دریافت این بورس: بورسالری یهانهیهزکمک

. شودمی پرداخت دانشجویان به ماهانه کمک هزینه عنوانبه مبلغی شوند. عالوه بر این،کل معاف می طورهب

 است: 4-2 جدول شرح به مدت، تمام دوره در مختلف مقاطع برای کمک هزینه این

 )بر اساس لیر ترکیه( های مختلف: مقایسه میزان شهریه ماهانه پرداختی در سال4-2 جدول

ماهیانه  کمک هزینه

 شدهارائه

 2022 2021سال  2020سال  2019سال 

 1000 1000 800  700 کارشناسی

 1400 1400 1100  950 ارشد

 1800 1800 1600  1400 دکتری

 900-700-500 900-700-500  900 -600-450  900 -600-450 بورس موفقیت

قشر دانشگاهی و سیاسی 

 )خطیب(

2000 2000 --- 3000 

 4000 4000 4000 3000 بورس پژوهش

 

 های فرهنگی و اجتماعی برای دانشجویان بورسیه از اهمیتی بسیار زیاد برنامه های فرهنگی و اجتماعی:برنامه

در اعطای بورس، تبلیغ و ترویج فرهنگ و سبک زندگی  . در واقع یکی از اهداف مهم کشورهابرخوردار است

 یارتقا منظوربه یردولتیغ یهاسازمان یبا همکار« ییدانشجو یالمللنیب یآکادم» . در کشور ترکیه،است

 قیو تشو تیهدا است. این آکادمی شدهلیتشک یالمللنیب انیدانشجو یو فرهنگ یاجتماع ،یعلم یهاتیظرف

 توانمندسازیو  درسی مطالعات دانشگاهی و مطالعات خارج از حوزه ها برایبه آن بخشیانگیزه  و دانشجویان

 یآکادمهای برنامه. را بر عهده داردبرجسته ترکیه روشنفکران و هنرمندان  سندگان،یدر تعامل با نو هاآن
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و  یهنر یهانامهبر»و  «یتخصص یهابرنامه» ،«یمقدمات هایبرنامه»المللی تحت سه عنوان بین انیدانشجو

 .شودمی برگزار «یورزش

 تحصیلی گروهبا توجه به  شدهدادهبورسیه  آمار

از حمایت  2021و  2020های تحصیلی که در سال المللی در هر یک از گروهتعداد دانشجویان بین 5-2 جدولدر 

 است. شدهدهدااند نشان بورسالری استفاده کرده

 های تحصیلیدر هر یک از گروه بورس میزان: 5-2 جدول

 2021سال  2020سال  رشته تحصیلی

 1246 نفر 1137 فناوری، مهندسی و ریاضیعلم، 

 1148 903 علوم اجتماعی

 644 649 علوم پزشکی

 716 637 هنر و علوم انسانی

 354 354 وکارکسبریت و مدی

 4108 3680 جمع

 

هندسی مفنی و های کننده بورس، دانشجویان رشتهشود بیشترین گروه تحصیلی دریافتهمانطور که مشاهده می

 هستند.

 ناحیه جغرافیایی متقاضیانبا توجه به  شدهدادهبورسیه  آمار

پراکندگی جغرافیایی  شدگان بورس دولتی ترکیه نمایش داده شده است.و پذیرفته عداد متقاضیانت 6-2جدول در 

 متقاضیان قابل توجه است.

 تعداد متقاضیان با توجه به ناحیه جغرافیایی: 6-2جدول 

 2021سال  2020سال  ناحیه جغرافیایی

 شدهپذیرفته متقاضی شدهفتهپذیر متقاضی 

 201 2022 120 1692 اروپا

 522 2025 538 1949 بالکان
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 624 42381 232 45078 آسیای جنوبی

 300 20010 242 16244 آفریقای شمالی

 94 1604 47 664 آمریکا

 743 13658 793 10365 آسیای مرکزی و قفقاز

 707 38576 978 40368 خاورمیانه

 735 36206 592 34973 صحرای آفریقا

 181 9100 138 6835 اقیانوسیه

 4108 165582 3680 158168 جمع

 

  توبیتاک بورس .2

های معمولی نیست که دانشجویان بتوانند با فراهم کردن شرایط، برای دریافت آن ، مانند بورستوبیتاک بورس

 ایویژهکه شرایط  است محققان و استادانیانشجویان، هایی برای پژوهشگران، دپروژه دارایاقدام کنند. توبیتاک، 

  .داشته باشند

گران اعطا تر از لیسانس، به محققان و پژوهش، معموالً برای مقاطع باالتوبیتاک بورس: توبیتاک شرایط بورس

ا توجه به شرایط ب. شودانجام میصورت مستقیم به پژوهشگر صورت ماهانه و بهبه نهیهزشود. پرداخت کمکمی

گزارش  صورت پیوستهبه، باید توبیتاک ازای دریافت بورس داد مربوط به پژوهش، محقق درشده در قرارعقد 

یتاک از در صورت توقف کار پژوهشی یا عدم رضایت نهاد توب د.آخرین پیشرفت کار پژوهشی خود را ارائه ده

 .متوقف خواهد شد توبیتاک روند پروژه، پرداخت بقیه بورس

نامه از توصیه، ریزنمرات مقاطع قبلی، مدارک تحصیلی مقاطع قبلی: توبیتاک دریافت بورسمدارک الزم برای 

، رک زبانمد ، مثلموردنظربرخورداری شرایط پذیرش دانشگاه  ،...(نهاد مربوطه )دانشگاه، شرکت، کارخانه و

تقاضیان مرکیه برای شورای تحقیقات علمی و فناوری ت. سال برای مقطع فوق دکتری 40تا  30محدوده سنی بین 

 توبیتاک بورس نیز را در این کشور بگذرانند یپسادکترخارجی که قصد دارند مقطع کارشناسی ارشد، دکتری و 

 ارائه داده است.

 22طی آن،  و انجام شد مشترک با ایران ، اولین فراخوان برای همکاری2019 در سال: همکاری توبیتاک با ایران

. به پذیرفته شدند، )نهاد توبیتاک ترکیه و وزارت عتف ایران( ز طرف داوران هر دو نهادنهایی ا دیطرح پس از تائ
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ها ادامه یافت. فراخوان دوم آمیز بودن این فراخوان و استقبال پژوهشگران هر دو کشور، همکاریدنبال موفقیت

ایندگی از وزارت به نم ات پزشکیقدر فراخوان دوم، موسسه ملی توسعه تحقی .صورت گرفت 2020در سال 

جانبه امکان همکاری پژوهشگران دو . این همکاری سههمکاری داردتوبیتاک  با نیز آموزش پزشکی و بهداشت

علمی شاغل در محققان و اعضای هیئت .پذیر کرده استکشور در زمینه علوم پزشکی، درمان و بهداشت را امکان

بعد از توافق همکاری با یکی از محققان و اعضای  ،تحقیقاتی های آموزشی یاها و موسسهها، پژوهشگاهدانشگاه

های داوری کمیته ارزیابی آن توسط پس از و کرده هرا تهی پروپوزال مشترک ،ترکیهمراکز تحقیقاتی  در علمیهیئت

 نمایند.پژوهش خود را آغاز میمشترک بین ایران و ترکیه، 

 آموزش عالی شورای توسط المللیبین هایاز فعالیت حمایت .3

 ماید.نالمللی حمایت مالی میهای بینشورای آموزش عالی ترکیه به عنوان یک نهاد باسابقه از فعالیت

 :شجویانی و به دان یارشد و دکتر یکارشناس ،یمقاطع کارشناس یبرایوک،  هیبورس 2016از سال  بورسیه

 .شوداعطا می اندکردهامضا یادداشت تفاهم  یآموزش عال یکه با شورا ییکشورها از

 ه ککشورهای عضو اتحادیه اروپا است  ی برایااراسموس، برنامه بورس: اراسموس برنامه تبادل

طور رایگان در یک توانند یک یا دو ترم از تحصیل خود را بههای ترکیه میدانشجویان برخی از دانشگاه

 .سپری کنند اروپایی کشور

 ای است که هدف آن تبادل دانشجو و کادر علمی بین والنا برنامهمتبادل  برنامه : 40برنامه تبادل موالنا

این است.  خصوص منطقه()به مؤسسات آموزش عالی ترکیه و مؤسسات آموزش عالی سایر کشورها

شامل مؤسسات آموزش عالی در سراسر جهان بدون تبعیض  است و شدهشروع 2011 برنامه از سال

دانشجویان ، لی پروتکل مبادله دوجانبه را امضا کرده باشندمؤسسات آموزش عا اگر .جغرافیایی است

فرصت در این کشور تا سه ماه  نیز یعلمئتیهاعضای ترم در ترکیه تحصیل کنند و  دوبرای  توانندمی

 .دارندتدریس 

 منظور حمایت از تحقیقاتبه ،موالنا مبتنی بر پروژهتبادل برنامه : برنامه تبادل موالنا مبتنی بر پروژه 

توانند یک پروژه علمی تحقیقاتی را تحت است. دانشجویان از طریق این برنامه می المللیبین علمی

نیاز به تائید شورای  پروژهحوزه فعالیت انجام دهند. در ترکیه دانشگاهی همکاری حمایت دانشگاه خود با 

                                                      
40 Mevlana Exchange Programme 
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های ق ماهانه و هزینهحقو شامل. الزم به ذکر است که حمایت مالی حامی دارد عنوانبهآموزش عالی 

 خواهد بود. رفت و آمد

  یهایهمکاربرنامه توسعه  نیهدف ا: ترکیه برای جابجایی پژوهشگرو پاکستان کشور پژوهانه مشترک 

 انیجودانش جابجاییاز  تیبا حمااست که و پاکستان  هیترک یمؤسسات آموزش عال نیب یو فناور یعلم

 شود.ام میانج یعلمئتیهاعضای و  تحصیالت تکمیلی
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 دانشگاهی در کشور ترکیه هایبورس

اد دارای رزومه های این کشور به افرهای دانشگاهی نیز توسط برخی از دانشگاه، بورسدولتیهای عالوه بر بورس

 شود.داده میموفق و پژوهشی  تحصیلی

 ترکیه یالمللنیب یهادانشگاه

نظام  در برتر این کشور کهدانشگاه  9 .دارند مناسبیجایگاه  یالمللنیب هایبندیرتبهدر ترکیه  یهادانشگاه 

 همه در ترکیه از دریافت بورس تحصیلی .اندشدهدادهنمایش  7-2 جدولدر  که دارند 1200رتبه زیر  QS بندیرتبه

 است. ریپذها امکاندانشگاهاین 

 بندی کیو. اسهای برتر ترکیه در نظام رتبه: دانشگاه7-2 جدول

 شهر رتبه جهانی نام دانشگاه 

 استانبول 477 دانشگاه کوچ 1

 آنکارا 510-501 دانشگاه فنی خاورمیانه 2

 استانبول 540-531 یجابانس دانشگاه 3

 آنکارا 570-561 دانشگاه بیلکنت 4

 استانبول 650-601 گاه فنی استانبولدانش 5

 استانبول 750-701 دانشگاه بوغازیچی 6

 آنکارا 1000-801 دانشگاه حاجت تپه 7

 استانبول 1000-801 دانشگاه استانبول 8

 آنکارا 1200-1001 دانشگاه آنکارا 9

 

 هادانشگاهاین توسط  شدهارائه هایبورسیهاز این فهرست، دانشگاه برتر  4 های اطالع رسانیبا مراجعه به سایت

 کنیم.معرفی می را

 دانشگاه کوچ .1

 شد. تأسیسدر استانبول  1993است که در سال  پژوهشیو  یرانتفاعیغ ،یموسسه خصوص کیدانشگاه کوچ 

با  یاستوار است. همکار یمشارکت یریادگی و ل آموزش خالقوبر اصدانشگاه  در این یآموزش فلسفه
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از  المللنیب در سطح مشهور یو رهبران تجار فرهیختگان متعدد یهایسخنران و یالمللنیب مؤسسات

 یدستاوردها ،یقاتیتحقزیاد  یهافرصت ،یبا ساختار قو دانشگاه .های مطرح این دانشگاه استویژگی

 ،آموختگاندانش اشتغال برای یهافرصتاز  یاگسترده فیط دارا بودن زنده وسر یاجتماع طیمح ،المللیبین

 .کرده استرا به خود جلب منطقه  انیدانشجو نیتوجه بهتر

 هابرنامه یمامت است، (1به  12) نییپا داتدانشجو به اس بتدر این دانشگاه نس: این دانشگاه برجسته ویژگی

این دانشگاه  هستند. جهانبرتر  هایدانشگاه آموختهنشدا آن دیاسات و شوندیم سیتدر یسیبه زبان انگل

 .دهدارائه می دکتری و ارشد یکارشناس ،یکارشناس مقاطعدر  المللیبین انیدانشجو یبرا یلیتحص ایهبورسیه

 

 بندی کیو.اسهای دانشگاه کوچ در نظام رتبه: ویژگی7-2 شکل

 وضعیت اعطای بورسیه در این دانشگاه

 برد.هره میالمللی ببرای اعطای بورسیه به دانشجویان بین ن و متنوعیانواع گوناگودانشگاه کوچ از 

 صورت ( به%100تا  %25دانشگاه در همه سطوح تحصیلی بورسیه شایستگی )از  : بورسیه شایستگی

نام در ی برای ثبتالمللی زبان و استعداد تحصیلداشتن مدارک معتبر بیندهد. متقاضیان ارائه می رقابتی به

 شگاه ضرورت دارد.این دان

 :کارشناسی )به بعد در همه مقاطع تحصیلی بورس  2019از سال  دولتیاز طریق بورسیه  برنامه بورسالری

 شود.نفر( داده می 10الی  5نفر، بورسیه پژوهشی  20نفر، دکتری  10نفر، کارشناسی ارشد  5
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 :است محور نیازمحور و شایستگی دو نوعدر  یهبورسبرنامه این  برنامه بورسیه علوم و فناوری الغریر 

 گردد.برای متقاضیان عرب در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد ارائه می 2017از سال و 

 تاکنون  طی این برنامه 2013از سال  با دانشگاه: برنامه بورسیه مشترک شورای آموزش عالی پاکستان

 است. شدهارائه رسیهبو نفر از متقاضیان پاکستانی برای مقاطع ارشد و دکتری 50به 

  یان فانگ برای با بنیاد ویکتور و ویل 2015این برنامه مشترک از سال تحصیلی فانگ:  نهیهزکمکبرنامه

 گردد.متقاضی مقطع دکتری از کشور چین ارائه می 6سالیانه 

 است  آغازشده 2014این بورسیه که از برای سوریه:  41المللیبورسیه کنسرسیوم موسسه آموزش بین

 کرده( %50نفر سوری برای تحصیل در سطح کارشناسی حمایت مالی جزئی )تا  333از  به بیش اکنونت

 است.

 بورسیه حمایت از تحقیقات در زمینه فناوری  2018: از سال 42بورسیه حمایت از تحقیقات هواوی

از دانشجویان نفر  4وی در ترکیه، سالیانه به اهو شرکت اطالعات و ارتباطات توسط مرکز تحقیق و توسعه

 شود.ارشد و دکتری داده می

دانشجویان  های دیگری بهها بورسیههای دیگر کشورهمکاری دولتدانشگاه کوچ با  ،های باالعالوه بر بورس

 کند.عراقی، فلسطینی و کلمبیایی اعطا می

 دانشگاه فنی خاورمیانه .2

 یو اجتماع یعیعلوم طب هایشکده در رشتهدارای پنج دانشد و  تأسیس 1956در سال  انهیخاورم یدانشگاه فن

همکاری  یجهان شرویپ یهااندارد و با سازم یالمللنیب یقاتیتحق یهااز پروژه باالییدرآمد است. این دانشگاه 

تعداد دانشجویان آن  و شودیم سیتدر یسیبه زبان انگل این دانشگاه یلیتحص یهابرنامه تمام دارد.پژوهشی 

دانشگاه تحصیل  در اینکشور مختلف  100 باًیاز تقر یالمللنیب یدانشجو 1700از  شیب نفر است که 27000

 .کنندمی

                                                      
41 Institute of International Education (IIE) 

42 Huawei  
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 بندی کیو.اسهای دانشگاه فنی خاورمیانه در نظام رتبه: ویژگی8-2 شکل

 های دانشگاهبورسیه

 ه ب رشیدر زمان پذ هیشهر تیمعاف یهاهیبورس ی:لیسال تحص یبرا هیاز شهر تیمعاف هیبورس

 انیمتقاض یرادرخواست دارند و ب یبرا ازیکه نمرات باالتر از حداقل موردن شودیارائه م یانیمتقاض

 یلیتحص هیزمان بورس. مدتشودداده می هشهریتخفیف  ٪100 و ٪75 ،٪50 ،٪25 تناسب ارزیابیبه

 خواهد بود. ش زبان انگلیسیبرای آموز اضافه یک سال و سال چهار

 را  یاسمقطع کارشندر دو ترم اول جو دانش شود کهشرطی اعطا میاین بورس، به :یستگیشا هیبورس

 باشد.رسانده  انیبه پا تیبا موفق

  رهیغ خوابگاه و ،یمجموعه ورزش شگاه،یکار در کتابخانه، آزما یدر ازا :ییدانشجو هزینه کمک 

 یلیتحص تیتنها موفقنه ،بودن طیواجد شرا ی. براشودیارائه م انیشجوبه دان یاهیبورس یهافرصت

 . هستند یضرور زیدانشجو ن یو انضباط یالکمبود م هایمالکبلکه 

 موقت دارند،  یمال تیبه حما ازیکه ن یانیدانشجو ل،یدر تحص تیشرط موفقبه :یبانیپشت هیبورس

 یرا برا رهیغکتاب، ملزومات و  ود( استفاده کنند خو تیاز وضع ی)با مدرک هیبورس نیاز ا توانندیم

 .کنند تهیه خود

با شعار آزادی دانشگاهی، مشارکت در تدریس، احترام به ابراز  1999 این دانشگاه در سالی: دانشگاه سابانج .3

به توجه  ،جودانش بر تمرکزاین دانشگاه،  محوریاصول  کرد. به کار آغاز یارشتهانیمعقیده و آموزش 
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 متمرکز ،یمیکار ت ،ییخودکفا ،یارشتهنیبتوسعه و انتشار دانش و علم  ی،محوربرنامه ،یاجتماع تیولمسئ

 است. یریادگی یبرا یریادگی ؛ ویجهان ،یامنطقه ،یمحل در سطح

 

 .اسبندی کیوهای دانشگاه سابانجی در نظام رتبه: ویژگی9-2 شکل

 بورس تحصیلی در دانشگاه

 دهدارائه می یدانشگاه سابانجی انواع گوناگونی از بورس را به متقاضیان تحصیل

 تان و قطر، عراق، عمان، لیبی، پاکسآذربایجان هایهای که با حمایت دولتبورس: دولتی هایبورس 

 شود.اتباع خود در این دانشگاه داده می لیتحصبرای 

 ها هاین دانشکد هرسالدانشگاه سابانجی دارای سه دانشکده است که  ها:دهبورس تحصیلی دانشک

 .دهندارائه می خود هایی به دانشجویان برتربورس

 نداموفقیت خوبی داشتهکه جویانی به دانش یلیتحص هرسالدر های در طول دوره تحصیل: بورس 

 نیتأم ی کهنخیریبه نام  معموالً، یبا شرایط متنوع «یلیتحص ازین» ای «یلیتحص تیموفق» هایبورسیه

مشکل بدون  و باید معدل باال داشتهبر این پرداز عالوه دانشجوی شهریه. شودمی ، اعطاکنندمیمالی 

 باطی باشد.انض

 دانشگاه بیلکنت .4

 نی. اگردید تأسیس هیترکدر  یخصوص یموسسه آموزش عال نیاول عنوانبه 1984در سال  لکنتیدانشگاه ب

 .هستند جهان کشور 60از المللی دانشجوی بین هاآنتن از  1300بیش از انشجو است که د 13000 زبانیدانشگاه م
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 یسیانگل بیلکنتآموزش در  زبان ند.شویممند بهره هاهیبورساز انواع  این دانشگاه درصد از دانشجویان 43حدود 

تعداد رو  هستند همچنینکشور  34از  یلمللانیب اساتید هاکه یک چهارم ازآن دارد یعلمئتیهعضو  760است. 

در این دانشگاه مشغول به تحصیل کشور  67از  تبادلی انیو دانشجو وقتتمام یالمللنیب انیاز دانشجو یبه رشد

 .هستند

 

 بندی کیو.اسبیلکنت در نظام رتبه دانشگاههای : ویژگی10-2 شکل

 های دانشگاهورسیهب

  :سطح  تواند به تمام دانشجویان اعطا شود ولی میزان آن بستگی بهاین بورس میبورسیه عادی

نمرات و مدارک فرد متقاضی دارد. دانشجو در صورت رعایت ضوابط انضباطی و کسب نمرات 

 تواند درخواست بورسیه دهد.خوب می

  :کسب  شجویان هر رشته تحصیلی که نمره باالییدرصد دان 5این بورس تنها به بورسیه شایستگی

 گیرد.کنند تعلق میمی

 

 هاآنمیزان از دانشجویان با توجه رتبه  :8-2 جدول

 میزان حمایت رتبه

 درصد شهریه 100 یک درصد اول

 درصد شهریه 80 یک درصد دوم
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 هدرصد شهری 60 یک درصد سوم

 درصد شهریه 40 یک درصد چهارم

 درصد شهریه 20 یک درصد پنجم

 

 نکات مثبت بورس ترکیه:

  عدالت توزیعی وضعیت خوبی دارد. دارای  دسترسی برای همه و رعایت اصلبورس ترکیه از لحاظ

 Türkiye Scholarshipsآدرس این درگاه  باشد.نام متقاضیان میدرگاه واحدی برای ثبت

)turkiyeburslari.gov.tr( باشدمی. 

 گون  تحصیلی های گوناها و رشتهتواند اقشار مختلفی از دانشجویان در دورهاز لحاظ تنوع این بورس می

 کند.های کوتاه مدت نیز قشرکثیری از متقاضیان را حمایت میرا جذب کند. با تعریف بورس

  بازاریابی و تبلیغات نیز توانسته وجهه خود را در منطقه و جهان افزایش دهد.از لحاظ 

 نکات منفی بورس ترکیه:

 های ش افراد بر اساس ویژگیگزینرسد با توجه به سازمان متولی بورس ترکیه، ی.ت.ب، به نظر می

 قومیتی بسیار تاثیر داشته باشد.

 گیرینتیجهبحث و 

زمینه  به بعد در 2010دانشگاهی کشور ترکیه بررسی شد. کشور ترکیه از سال  های دولتی ودر این فصل بورس

خود برندسازی کند و آن را به نام  دولتیهای بلندی برداشته است و توانسته برای بورس گام دولتیهای بورس

های تعریف بورسبا  های باالرتبه دارای یهاهای دانشگاهی نیز، دانشگاهمشهور کند. در زمینه بورس یبورسالر

از دانشجویان،  زیادیاز تعداد  ضمن حمایت حمایت از دانشجو، های نوینفراگیر و متعدد و استفاده از روش

برای الملل هر چه بیشتر مشتاق شوند نمرات تحصیلی بهتری اند که دانشجویان بینهایی تعریف کردهبورس

. کسب کنندها دستیابی به این بورس

https://turkiyeburslari.gov.tr/
https://turkiyeburslari.gov.tr/
https://turkiyeburslari.gov.tr/
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 مقدمه

های مطرح المللی است. وجود دانشگاهپیشگام در جذب دانشجویان بینکشور روسیه یکی از کشورهای 

اورمیانه برای بسیاری از جوانان آسیای مرکزی، خ را های فنی و مهندسی، تحصیل در روسیهخصوص در رشتهبه

رد خصوص با رویکبه یه زیادی در اعطای بورس دانشجویو اروپای شرقی جذاب کرده است. این کشور سابق

شور و کدیپلماسی علمی و آموزشی دارد. در این بخش به بررسی تاریخچه کوتاهی از نظام آموزش عالی این 

 پردازیم.گاهی آن میهای دولتی و دانشسازی و همچنین وضعیت بورسالمللیهای بینبرنامه

 معرفی کشور روسیه

به  1991، با مرام کمونیستی تشکیل شد و پس از فروپاشی آن در سال 1917ی، در سال ور شوراتحادیه جماهی

 هایکشور ترینبزرگ ی ازروسیه یکفدراسیون روسیه است.  هاآنجمهوری جداگانه تبدیل گردید که یکی از  12

یی اروپا قسمتدر  هاآناکثر میلیون نفر جمعیت دارد که  146حدود  و دارد دنیاست که در قاره آسیا و اروپا قرار

سیاسی و نظامی کشور پرقدرتی است و دارای حق وتو در سازمان ملل متحد  ازلحاظاین کشور  ساکن هستند.آن 

المللی همچون شورای امنیت سازمان ملل، شورای اروپا، سازمان تجارت های بزرگ بیندر سازمان روسیهباشد. می

عضویت دارد. روسیه ازلحاظ فرهنگ،  1المنافع )همسود(شورهای مشترکجهانی، سازمان همکاری شانگهای و ک

پس از عبور از بحران فروپاشی، ازلحاظ  . این کشورادبیات، هنر، علم و فناوری دارای تاریخی پرافتخار است

 .رسانده استهزار دالر در سال  18اقتصادی درآمد ملی سرانه خود را تا 

 نظام آموزش عالی روسیه

ن هفدهم نیمه دوم قر در این کشور نوین دانشگاه نیاست. اول یآموزش عالتاریخ غنی در  یدارا یهروس کشور

 گردید. تأسیس 1755لومونوسوف در سال  لیخائیتوسط م روسیه ترین دانشگاهمشهور تاسیس شد؛ میالدی

                                                      
1 Commonwealth of Independent States (CIS) 
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 گردید. تأسیس 1755ف( در سال : دانشگاه مسکو )لومونوسو1-3 شکل

برنده  هاآننفر از  40از  شیکه بداشته برجسته  دانشمنداناز  یانبوه هیروس در طول این مدت، آموزش عالی

تحصیل  هیقه روسمنط 82دانشگاه در  740 بیش از دانشجو در ونیلیم 4از  شیب . در حال حاضراندبودهنوبل  زهیجا

دانشگاه  45بیش از  کهیطوربههای جهانی جایگاه باالیی دارند بندیاظ علمی در رتبهها ازلحکنند. این دانشگاهمی

 بندی کیو.اس حضور دارند.در رتبه

 

 ها در روسیه: انواع دانشگاه2-3 شکل

 .ف داردهای علمی مختلشتهو رهای دانشگاهی تبهعلمی در رعضو هیئت هزار 236این کشور حدود 
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 : وضعیت رتبه علمی دانشگاهیان در روسیه3-3 شکل

 

 المللی روسیه: میزان رشد دانشجویان بین1-3 نمودار

کشور بسیار  و هزینه تحصیل در این هفتم جهانی قرار دارد در رتبهالمللی ازلحاظ تعداد دانشجوی بینروسیه 

(. است ر سالدهزار دالر  5تر از کشورهای اروپایی است )متوسط هزینه تحصیل و زندگی کمتر از صرفهمقرون به

 درصد 8 باًیتقر که دیر رسهزار نف 315به  هیروس هایدانشگاهدر  المللیبین انی، تعداد کل دانشجو2020در سال 

شورهایی هستند کالمللی کشور روسیه از بیشترین تعداد دانشجویان بین .شودمی را شامل هیروس اندانشجوی کل از

المنافع )همسود( قرار دارند، تحادیه کشورهای مشترکاند و االن در اعضو اتحاد جماهیر شوروی بوده قبالًکه 

 .است المللی روسیهنشجویان بیناز دا درصد 50 این کشورها بیش از دانشجویان سهم
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 2020دوازده کشور دانشجوفرست به روسیه در سال : 2-3 نمودار

 یر ذکر نمود:توان موارد زالمللی را میبرای انتخاب روسیه برای تحصیل توسط دانشجویان بین اصلی پنج عامل

 آموزش  بندیرتبهدانشگاه برتر در  800در فهرست  هیدانشگاه روس زدهیس :یعال التیتحص تیفیک

 قرار دارند. مزیتا یعال

 ارائه  یلیتحص هزینهکمک المللیبین انیدانشجو به صورت گستردهبه هیدولت روس ی:دولت هایبورسیه

 شوند.می یمال تأمینتوسط دولت  المللیی بیندانشجو 18000تا . ساالنه کندمی

 که  است ییکشورها انیدر م ارزان کشور نیدومپس از هند  هیروس ی:زندگ و لیتحص نییپا نهیهز

 یانشجود کی یبرا یو زندگ هیساالنه شهر نهیهستند. متوسط هز المللیبین برتر هایدانشگاه یدارا

 دالر است. 5000کمتر از 

 روسی شود؛ زبانتدریس می های روسیه دو زبان روسی و انگلیسیدر دانشگاه ی:آموزش هایزبان 

 تند.های همسایه روسیه هسدر کشور اکثراًشود که میصحبت  در سطح جهان نفر ونیلیم 260توسط 

  سلطه باالی روسیه بر کشورهای همسایه خود و همچنین  :ییاسپورایو د یارتباطات استعمار

ی همسایه، ساکنان آن با کشورها و اقتصادی یخانوادگبودن تحصیل در این کشور به دلیل روابط صرفهبه

 کند.می توجیهتحصیل در این کشور را 
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عامل  یمتفاوت است. آزمون ورود تحصیلی آن بسته به دانشگاه و برنامه ،لیتحص یبرا هیروس بهورود  طیشرا

آزمون  کی 1یدولت کپارچهیخواهد بود. آزمون  اشیدر دانشگاه انتخاب یدر قبول جودانش تیموفق کنندهنییتع یاصل

 عنوانبه یآزمون زبان روس قبولی در نیهمچن شود.استفاده می هیدانشگاه در روس رشیپذ یاستاندارد است که برا

 است. یاجبار هیروس هایدانشگاهدر  لیتحص یبرا 2یزبان خارج کی

کردهای یاصلی روسیه در جذب دانشجو تقویت قدرت نرم و دیپلماسی آموزشی است اما این کشور از رو کردیرو

 رد.بخود بهره می یآموزش عال یسازیالمللنیب استیدر سشود که در ادامه بیان میدیگری نیز 

 شود.یهای دوست بورس اعطا مدر این رویکرد بیشتر بر اساس همکاری با کشور :درک متقابل کردیرو 

 از سال هیروس ونیسفدرا شود.هایی است که بر اساس این رویکرد انجام میاعطای بورسیه یکی از روش

 .کندیمفراهم  یخارج یبا کشورها یگسترش همکار یبرای اتباع خارج یرا برا ییهاهیبورس، 2013

 گردندیالمللی برای اشتغال در روسیه جذب مدر این رویکرد دانشجویان بین :ماهر رویکرد مهاجران. 

مشارکت  یبرا ازوکارهاییسو  طیشرا جادیابا هدف ، 2012 سالدر  هیروسی مهاجرت دولت استیس

تصویب شد.  گذارانهیسرماو  نانیمختلف، کارآفر هایدر حوزه طیماهر و واجد شرا اریمتخصصان بس

بود  روبرو خواهد 2030تا سال  (سال 64 تا 15 فعال اقتصادی )از تیجمع یدرصد 10کاهش  روسیه با

 جبران ذخیره جمعیتی است. به دنبالبا این رویکرد  درواقعو 

 است افتهیشیزاافسه برابر  باًیدر دهه گذشته تقر المللی روسیهتعداد دانشجویان بین یی:درآمدزا کردیور 

 هیروس یالعآموزش خدمات صادرات  توجهقابل شیافزا .ه استچهار برابر شد این کشور درآمد میزانو 

 تأسیس(، 2009-2006ه )نوآوران یلیتحص یهابرنامه مانند یآموزش عال یتیحما یهابرنامه با تدوین

 ایهو برنامه (2013-2009) یمل قاتیتحق یهادانشگاه توسعه ،(2015-2009) ایالتی یهادانشگاه

 است. دهشپیگیری  (2020-2016و  2015-2011) یزبان روس آموزش هدفمند

 در سالطبق قانونی شود. ریزی میدر این رویکرد برای بازگشت نخبگان برنامه :تیظرف شیافزا کردیور 

دولتی  یهاسازماناستخدام به توانند می اندکردهلیتحصخارج از کشور که  یروس انیدانشجو ،2013

 .3درآیند و ظرفیت دانشی دولت را تقویت کنند هیروس ونیفدراس

                                                      
1 Uniform State Examination (EGE) 
2 Test of Russian as a Foreign Language (TORFL) 
3 Internationalization of Higher Education in Russia (hedclub.com) 

https://hedclub.com/en/library/internationalization_of_higher_education_124115


50 

 

 آموزش عالی در روسیه شدن یالمللنیبتاریخچه ری بر مرو

 جمله از هادانشگاه در زمان جنگ سرد .گرددبرمیجنگ سرد  هایسالبه  هیروس آموزش عالیشدن  یاسیس

و سپس  و شرقی خصوص کشورهای اروپای مرکزیها بهانسانذهن در  یدگرگونایجاد  یبراشوروی  یابزارها

 آالتماشینز استفاده گسترده ا و یاقتصاد کینزد یهمکارکشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای التین بودند. 

ه شوروی وارد عنوان دانشجو بکه به داشت ازین دیدهآموزش نیروهای به کشورها، شوروی در این زاتیو تجه

سیاسی آینده  های مهمشخصیت ،در طول این دوره زمانی .گشتندشدند و پس از تحصیل به کشور خود بازمیمی

 یرهاد تاسیسزمان تا  این کشور قرار داشتند. ریتأثکشورهای منطقه، دانشجوی شوروی شدند و همیشه تحت 

بود. وزارت  یرقابتبسته و غیر یدر بلوک شورو المللیبین انیدانشجو جذب، 1984-1978 هایسالباز در 

مجاز  یچ دانشگاهیهو  بود المللیعلمی بین یهمکار هایجنبهمسئول تمام  یشورو ریاتحاد جماه یآموزش عال

در  المللیبین انیجذب دانشجو هایسیاست نبود.مستقل با خارج از کشور  طوربه المللیبینارتباط  یبه برقرار

بر دشمنان خود  یبرتر یبرا یرا ابزار ورود دانشجوبود که  یشورو ریاتحاد جماه طلبانهتوسعهخدمت اهداف 

 .دانستمی

 یبازار هایسیاست بر یمبتنآموزش عالی گسترش  و یالمللنیب یجذب دانشجو یالگوها ،با سقوط شوروی

امل ش این تغییرات .صورت پذیرفت یدر بخش آموزش عال یاسابقهیب یدگرگون 1990دهه  در تغییر کرد و

محدود کردن  اب بود. (و عدم رقابت یکنواختی ،محوردولت یدارحکومت) یشوروسنتی  الگوهای یساختارشکن

امل شحات اصال نیانجام شد. اعالی بخش آموزش  یبا هدف آزادساز یو قانون یاصالحات ساختار ،نقش دولت

 مؤسسات یابیبازار یبرا یاستیو س یقانون هایتیحما ،یدانشگاه التحصیالنفارغ یبرا یلغو طرح کار اجبار

های مهپیوستن به برنا ،2003در سال  ایبولون ندیاصول فرآ رشیپذ ،یمؤسسات خصوص تأسیس ازجمله یآموزش

 بود. و... یلیتحصشناختن مدارک  تیرسم به یبرا مقررات نیتدواتحادیه اروپا و 

 تعدادصورتیکه به ترغیب کرد پردازشهریه دانشجویانجذب  به را هااکثر دانشگاه در آن زمان اقتصادی مشکالت

. در این دوران، یافت افزایش 2001 سال درنفر  61400 به 1992 سال درنفر  40000 از المللیبین دانشجویان

 خود جای ،نفوذ دامنه گسترش برای سیاسی ابزاری عنوانبه لمللیابین دانشجویان مورد در شوروی دیرینه سنت

 کیفیتافت  و مؤسسات تعداد گیرچشم افزایش با. داد المللیبین دانشجویان به آموزشی خدمات فروش به را

 محور دوباره کنترلهای دولتبا اجرای برنامه 2000از اوایل دهه  دولت، اولیه به اهداف دستیابیو عدم  تاخدم

 کوتاه از تجربهپس روسیه  کهتوان گفت خالصه می طوربه. گرفت به دسترا ها المللی شدن دانشگاهبینوضعیت 



51 

 

سازی آموزش المللیمحوری در زمینه بینآزاد در دهه نود دوباره به سمت دولت عالیسیاست آموزشی مدت 

المللی روسیه ناقضاتی در نظام آموزش بینباعث ایجاد آشفتگی و تزیگزاگی  راهبردی عالی حرکت نمود. تغییرات

 .داردهم ادامه تا به امروز  کهه است شد

 نهادهای مرتبط با اعطای بورسیه

برخی از ر ادامه دفعال هستند که  ی گوناگونیهاالمللی نهادها و سازماندر زمینه اعطای بورس به دانشجویان بین

 کنیم.را معرفی می هاآن

ها این وزارتخانه مسئولیت اصلی آموزش عالی در روسیه و هدایت دانشگاه: 1لیآموزش عا علوم و وزارت .1

المللی را بر عهده آموزش عالی و جذب دانشجویان بین شدنیالمللنیبهای گوناگون در حوزه و اجرای برنامه

و  لومت ع. وزارایجاد شد وپرورش و علوم،آموزش خانهوزارت تفکیک دو از 2018 در سال وزارتخانهدارد. 

است.  هیروس ونیدر فدراس یدر سطح دانشگاه عالی و آموزش یمسئول کنترل مؤسسات علم یآموزش عال

با این وزارتخانه  باشدمیثبت نام از متقاضیان  که برای راهنمایی studyinrussia.ruهمچنین مسئولیت سایت 

 است.

های و سنجش فعالیت نظارت ،نترلکاین سازمان مسئولیت : 2مایالتی نظارت بر آموزش و عل خدمات .2

کند. مسئولیت برگزاری آزمون را تائید می دانشجویان یلیمدارک تحص ی را به عهده دارد وو علم یموزشآ

 نیز با این نهاد است. 3جامع

الحیت متقاضیان نام و تائید صهای خود در زمینه ثبتاین وزارتخانه از طریق سفارتخانه : وزارت امور خارجه .3

ایالتی کشورهای های به وزارت علوم و آموزش عالی و نمایندگی و صدور ویزا در روسیهتحصیل 

 کند.کمک می المنافع )همسود(مشترک

 یهایهمکارخارج از کشور و  میمق وطنانهم، (همسودالمنافع )مشترک یکشورها ایالتی نمایندگی  .4

 هیروس یعموم یپلماسید برای یمرجع مرکز عنوانبه 2008در سال این سازمان،  :4المللیبینبشردوستانه 

 ریدر اتحاد جماه یعموم یپلماسید تیکه مسئول شد ییهااز سازمان یتعداد ی براینیجانش کهگردید  تأسیس

                                                      
1 Ministery of Science and Higher Education of the Russian Federation 
2 Federal Service for Supervision of Education and Science (Rosobrnadzor) 
3 Unified State Exam (USED or EGE) 
4 Federal Agency for the Commonwealth of Independent States Affairs, Compatriots Living Abroad, and 

International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo) 
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و هنر  فرهنگ علم، زبان، جیترو از طریق هیگسترش قدرت نرم روس آننقش  داشتند. عهده بررا  یشورو

این  .قرار دارندوزارت امور خارجه نظارت تحت  این سازمان یخارجدفاتر  .در کشورهای دیگر است روسیه

 یبرا هاجشنواره، مسابقات و هااجالس، هانمایشگاهمانند  ییدادهایرو دهیسازمانو  ریزیبرنامهسازمان، 

 .عهده داردرا بر  دستاوردها معرفیو  زیجوا عیتوز ،پرستیمیهنجشن 

روابط  یارتقا در کشورهای دوست و با هدف هیو فرهنگ روس مرکز علم :1مراکز علم و فرهنگ روسیه .5

از طریق  .شوندمی تأسیسعلم، فرهنگ و آموزش  نهیدر زم روسیه و کشور میزبان نیب یدوستانه و همکار

اجرا  را یبشردوستانه و آموزشعلمی،  ی،فرهنگی هاها و برنامهدو طرف پروژه هر هایکشوراین مراکز 

 ،ینقاش یهاشگاهیبا هنرمندان، نما دارید ،و شعر اتیادب یهاشب های این مراکز،رنامه. ازجمله بندنکمی

آزمون برگزاری آموزش و  ،یشیاند، هماجالس ،یکنسرت، اجرا، سخنران عکس، شگاهیکتاب، نما شگاهینما

یگر کشورها دو  شورویروابط مردم  یارتقا یبرا یعنوان پلبهدر زمان شوروی  کزامر نیا. است زبان روسی

تائید مسئولیت . هستندالمنافع مشترک ایالتی کشورهای یندگیشعبه نما عنوانبهاکنون  و شدند تأسیس

 است.بر عهده این مراکز پذیرش متقاضیان جهت بورس تحصیلی دولتی روسیه صالحیت و 

 است. دهشسیتأس در مسکو یعموم یپلماسیو د یتبادل فرهنگ جهت یدوست یهاانجمن :2یخانه دوست .6

روی  یرگذاریتأثجهت در مسکو  3جوانان المللیبینجشنواره  دهیسازمان ،های این خانهیکی از فعالیت

 المللی در روسیه است.دانشجویان بین

 انواع بورس تحصیلی در روسیه

 ه درک گرددبورسیه تحصیلی در کشور روسیه همچون سایر کشورها در دو سطح دولتی و دانشگاهی ارائه می

 کنیم.صورت مختصر معرفی میادامه این دو نوع بورس را به

 بورس دولتی

تحصیل،  یهانهیشود که هزارائه میکشور  170از هرسال تعداد مشخصی بورسیه دولتی به دانشجویان خارجی 

 انیدانشجو یبرا یلیتحص هیساالنه بورس هی، وزارت آموزش سهم2013در سال . دهدیرا پوشش مشهریه مسکن و 

های بعد نیز ادامه داشته این روند روبه رشد در سال .داد شیدر سال افزانفر  15000به نفر  10000را از  المللیبین

                                                      
1 Russian Centres of Science and Culture (RCSC) 
2 House of Friendship 
3 International Youth Festival 
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 یکشورها نمایندگیدفاتر  المللیبینشبکه . رسیدنفر بورس  18000 به عدد 2021در سال  کهینحوبهاست 

 یبرا ی بورسیهمسئول جذب دانشجو ،رج از کشوردر خا هیروس یهاخانهسفارتالمنافع )همسود( و یا مشترک

 هیروس یهابه دانشگاه یالمللنیب انیدانشجو صیتخص یبندهیسهم ستمیسهستند.  هیروس ونیدر فدراس لیتحص

 . متقاضیاننداردارتباط  شخص متقاضیبا  ماًیمستق برای ارزیابی دانشجو، نیست و دانشگاه یرقابت سازوکار کی

در آزمون  یپس از قبولمراجعه کنند، خود  در کشور هیسفارت روس ای نمایندگیبه دفتر برای درخواست  دیبا

خود فهرست کنند.  تیاولو بیرا به ترت هیتا شش دانشگاه روس شودمیموفق خواسته  انیاز متقاض، 1یدولت جامع

. اگر شودمیارسال ه دانشگابه  المللیبین انیتوسط دولت، مدارک متقاضدانشگاه هر  هایسهمیه بیپس از تصو

روند تا زمان  نی. اشودمیارسال  یامتناع کند، درخواست به دانشگاه بعد یمتقاض رشیاز پذ منتخب،دانشگاه 

است که در اتحاد  یالمللنیب رشیپذ ندیفرآ هیکامالً شب فرآیند نیادامه دارد. ا هادانشگاهبه  انیمتقاض صیتخص

که چه  کردیم نییتع ستیحزب کمون یمرکز تهیکم المللنیبخش امور بکه  ییجا شد،یانجام م یشورو ریجماه

و مراکز  یشورو هایخانهسفارت قیاز طر شوند. این فرآیندمختلف مبدأ جذب  یتعداد دانشجو از کشورها

 .شدمی هدر خارج از کشور ادار 2یشورو یفرهنگ

 

 

 

 

 

 

 خوابگاه  و در ماه دالر( 20)حدود  روبل 1500ود حد نهیهزکمک، گانیرا هیشهر شامل یدولت یلیبورس تحص

زبان دارای مدرک که  تحصیل انیمتقاض شود.نمی یدرمان نامهمهیب سفر و یهانهیهزشامل  هیبورسشود. این می

آموزش زبان روسی و سال  کیمدت به  هستند بایدزبان هایی روسی در رشتهو متقاضی تحصیل  نیستند یروس

 بگذرانند.دروس مقدماتی را 

                                                      
1 Uniform State Examination 
2 Soviet Cultural Centres 

درخواست متقاضی به 

ینمایندگ  

شرکت در آزمون 

 پذیرش جامع

ی شش گذارتیاولو

 دانشگاه توسط متقاضی

تائید دانشجو توسط 

 یک دانشگاه
نهایی نامثبت  

تعیین نوع و میزان 

 بورسیه توسط دولت

 فرایند درخواست بورسیه دولتی توسط متقاضیان: 4-3 شکل
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 بورس دانشگاهی

رتر بورسیه اعطا صورت رقابتی به متقاضیان بهای روسیه هم بهعالوه بر اعطای بورسیه دولتی در روسیه، دانشگاه

 شود.ی، المپیاد دانشگاهی گفته میهای علمی دانشگاهرقابتکنند. به این می

های شیوه رعالوه باست که  یدانشگاه انیقاضمت نیب یرقابت فکر کی یآموزش هایادیالمپالمپیادهای آموزشی: 

ی روسیه هاامکان تحصیل در دانشگاه ،یدولت هیبورساعطای )برای شهروندان روسی( و  یآزمون ورود برگزاری

 نیمعموالً ا است. هیبه روس شجویاندان نیجذب مستعدتر المپیادها. هدف دنکنمی برای دیگر متقاضیان فراهم را

بسته به  ادهای. المپشودمیبرگزار  یآموزش یهاانجمن و یدولت یهاسازمان تیبا حما هااهدانشگمسابقات توسط 

 شامل تواندیم هاآنالمپیاد با توجه به سطح  زی. جواشوندبرگزار می چندین سطح آزمون در سختیو  اسیمق

. باشد تخفیف شهریه قبولی در آزمون جامع ورودی بورسیه دولتی و ،یدر دانشگاه بدون آزمون ورود رشیپذ

و  یحله مقدماتدر دو مر ادهایاست. تمام المپ یدر زبان روس ییاغلب مستلزم مهارت باال ادهایالمپ نیشرکت در ا

امکان  و شدیمار برگز نیآفال صورتبهعمدتاً  ادهایپاز الم یاری، بس2020تا سال . دنشومیبرگزار  یرقابت

رین آن، و فراگیرت نیترمعروفیکی از  بود. ضروری ور در آزمونحضدرخواست از راه دور وجود داشت، اما 

 المپیاد درهای باز است.

  یوزارت علوم و آموزش عال یو با همکار یهای جهانتوسط انجمن دانشگاه ادیالمپ نیا :1درهای بازالمپیاد 

 شود.رگزار میب برای دانشجویان خارجی )همسود( المنافعمشترککشورهای  نمایندگیو  هیروس ونیفدراس

تحت  هیو با شهر یبدون آزمون ورود ه،یدانشگاه روس 500در  گانیرا رشی، پذدر این رقابتبرندگان  به

 یدکتر یارشد و در سه نوبت برا یکارشناس یدر دو دوره برا ادیالمپ .ردیگیتعلق م هیروس ونیپوشش فدراس

شامل انتخاب  ادیدور سوم المپ والش حل مسئله دور دوم چ بررسی سوابق متقاضیان، شود. دور اولبرگزار می

 .است یو مصاحبه با و یمقطع دکتر یبرااستاد راهنما 

 های برجسته روسیهدانشگاه

بندی کیو. اس تبهردانشگاه در  35های شاخصی دارند. تنها های جهانی، رتبهبندیرتبه ازلحاظهای روسیه دانشگاه

 ده است.دانشگاه برتر روسیه ذکر گردی 10اند. در جدول زیر نام هاختصاص داد به خودرا  1000رتبه زیر 

                                                      
1 Open Doors 2021-2022 (globaluni.ru) 

https://od.globaluni.ru/en/
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 2023بندی کیو. اس سال های برتر روسیه در نظام رتبه: دانشگاه1-3 جدول

 شهر رتبه جهانی نام دانشگاه 

 مسکو 75 لومونوسفدانشگاه  1

 مسکو 230 فنی باومندانشگاه  2

 نووسیبیرسک 260 نووسیبیرسکدانشگاه  3

 تومسک 264 تحقیقات ملی تومسکدانشگاه  4

 دولگوپرودنی 267 فیزیک و فناوریدانشگاه  5

 سنت پترزبورگ 270 سنت پترزبورگدانشگاه  6

 مسکو 295 (RUDNدانشگاه رودن ) 7

 مسکو HSE 308دانشگاه  8

 مسکو 308 (MEPhI) یاملی تحقیقات هستهدانشگاه  9

 کازان 322 دانشگاه کازان 10

  

را معرفی  هانآهای بورس ها ودانشگاه تعدادی از آموزش عالی روسیه، مؤسساتبرای آشنایی بیشتر با  در ادامه

 کنیم.می

 1ایملی تحقیقات هستهدانشگاه  .1

رجسته دانشمندان ب .شد تأسیس 1942مسکو( در سال  یمهندس کیزیموسسه فی )اهسته قاتیتحق یدانشگاه مل

شش  ونتاکناین دانشگاه  آن نقش داشتند. یریگو شکل توسعهدر  یشورو یپروژه اتم سیازجمله رئ ،یشورو

 یمهندس رشته 200از  شیب ایراد کهاست  100-5های عضو طرح داشته است و یکی از دانشگاهنوبل  زهیبرنده جا

المللی بین یو فناور یعلم یهایو همکار یاحقوق هسته ،یاقتصاد مهندس ت،یریمد هایرشته همچنین .است

مدارک این  ارد.المللی دی بیندانشجو 1300هزار دانشجو و  7این دانشگاه حدود  .گردداین دانشگاه ارائه میدر 

ی و ز علممرک 100از  شیدر بموختگان آن آدانشگاه در سراسر دنیا از اعتبار باالیی برخوردار است و دانش

 .هستند به کارمشغول  در سراسر جهان شرویپ شگاهیآزمای

                                                      
1 National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) 
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 بندی کیو.اسای در نظام رتبههای دانشگاه ملی تحقیقات هستهویژگی :5-3 شکل

 دانشگاههای بورس

 گردد.یممپیاد اعطا ال هایهای روسیه در غالب آزمونهای دانشگاهکه ذکر شد اغلب بورس گونههمان

 کیزیف اتموضوع در یعلم یهانهیدر زمسالیانه  صورتمسابقه به نیا :سراسری دانشگاه مسابقات، 

کنندگان شرکت .گرددبرگزار می کیو نانوالکترون کیالکترون ون،یاطالعات؛ اتوماس تیامن ،یاهسته کیزیف

 ازجمله یلیتحص یهاهیبورس ،. برندگانازندپردیبه رقابت م یمیو ت یانفراد صورتبه مسابقات این در

 .کنندیم افتیدر همچنین تخفیف شهریهو  هیروس جمهورسیرئبورس تحصیلی 

 MEPhI International:  یابر یدانشگاه یالمللنیمسابقه ب نیچندصورت اختصاصی بهدانشگاه 

، ستمیس لیوتحلهی، تجزیصاداقت تی، امنیاهسته یهایو فناور یاهسته کیزیف هایدر حوزه انیدانشجو

 ون،یاتوماس و یکاربرد یمولکول کیزیاطالعات، ف تیامن ،یجنبش یهادهیپد کیزیف زر،یپالسما و ل کیزیف

 کند.برگزار می نانو ساختار کیو الکترون کیالکترون

 1دانشگاه نووسیبیرسک .2

المللی دانشجوی بیناز آنها  نفر 2100هزار دانشجوست که  7گردید و دارای  تأسیس 1959دانشگاه در سال 

دانشگاه روسیه  5)طرحی که درصدد است است  100-5های عضو طرح یکی از دانشگاه نیز هستند. این دانشگاه

است و  وکارکسبو  یآموزش یهانظام یسازکپارچهی رویکرد کلی دانشگاه .دانشگاه برتر قرار دهد( 100را جز 

                                                      
1 Novosibirsk State University (NSU) 
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 یتعداد دانشگاهبدین منظور  ،شناسدمیو صنعت  آموزش ،علم نیروابط بدر توسعه  یدیعامل کل این انسجام را

 یفناور نهیصنعت در سراسر جهان در زم گامانشیرا با پ ی مشترکو مراکز دانشگاه هاشگاهیآزما، یقاتیمرکز تحق

در  هیروس یتدول هیبرنامه بورسدانشگاه عالوه بر  کرده است.ایجاد  (رهیو غ اچ.پی اینتل، )مانند شرکت اطالعات

 .کندمیارائه  دانشگاهی هیبورس 65 به بعد تعداد 2015سال 

 

 بندی کیو.اسدر نظام رتبه نووسیبیرسکهای دانشگاه دولتی ویژگی :6-3 شکل

 بورس دانشگاه

 از سراسر ، 11تا  7 یهاآموزان کالس دانشاین المپیاد برای  :دانش آموزان مدارس یبرا یبریس ادیالمپ

در  نجوم ،یشناسستیز ات،یاضیر ک،یزیف ،یمیش وتر،یعلوم کامپ یهاشیگراجهان در دو مرحله و در 

مند بهره انشگاهداین در  رشیپذ یایاز مزا توانندیبرندگان مشود. برگزار میقزاقستان و ازبکستان  ه،یروس

 شوند.

 1اقتصاد یعال مدرسه -دانشگاه تحقیقات ملی .3

دانشجو در چهار  47500از  شیدانشگاه ب نیشد. ا تأسیس 1992( در سال )مدرسه عالی اقتصاد HSEدانشگاه 

المللی دانشجوی بین هاآننفر از  4400که بیش از  نووگورود و پرم دارد یژنی، نپترزبورگسنمسکو،  سیپرد

ارتباطات، رسانه و  ات،یاضیر وتر،یعلوم کامپ ک،یرونالکت ازجملهدانشکده  20از  شیب یدارا دانشگاه ؛هستند

 ،انیمحققان و دانشجو ،علمیهیئت یاعضا است. کیزیف راً،یو اخ المللنیبو امور  یاقتصاد جهان ،یطراح

                                                      
1 National Research University – Higher School of Economics 
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را اداره  یقاتیموسسه و مرکز تحق 100از  شیب مدرسه عالی اقتصاد. دنیا هستندکشور  100از  شیبشهروندانی از 

مدال و نوبل  زهیجا گانازجمله برند المللیبینتوسط دانشمندان مشهور  المللیبین شگاهیآزما 40ود و حد کندمی

 .شوندیم سرپرستی لدزیف

 

 بندی کیو.اسدر نظام رتبه HSEدانشگاه های ویژگی :7-3 شکل

 بورس در دانشگاه

  ه در کبود  2013اولین سال برگزاری این رقابت در سال : رسه عالی اقتصادمدرقابت جهانی بورسیه

ای گوناگون بر تعداد متقاضیان از کشوره به بعد. از آن سال برگزار شد کیو بالت همسود میان کشورهای

کشور و  99ر از نف 10000به بیش از  2014نفر متقاضی در سال  2800از  کهینحوبهاست.  شدهافزوده

 یجزئ ایکامل  یلیتحص هیبورس رقابت، برندگانهای اخیر رسیده است. حوزه مطالعاتی در سال 17در 

 افتیرداقتصاد  یمدرسه عال از یکارشناس یهابرنامه هیدر شهر فیو تخف هیروس ونیاز دولت فدراس

 خواهند کرد.

 ITMO 1دانشگاه .4

 نهیدر زم شرویپ یمؤسسات آموزش عال از یکیشد،  تأسیسسنت پترزبورگ در  1900در سال  ITMOدانشگاه  

ارشد و دکترا را  یکارشناس ،یکارشناس مقاطع است کهانسانی و علوم  یاطالعات، مهندس یفناور شرفته،یعلوم پ

دانشگاه حدود ؛ است 100-5پروژه  در کنندگانشرکتاز  یکی. دانشگاه دهدیمارائه  یو روس یسیبه دو زبان انگل

                                                      
1 National Research ITMO University 
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های نرم و ها به مهارتاین دانشگاه المللی هستند.دانشجوی بین هاآناز  نفر 2500د که هزار نفر دانشجو دار 12

 ITMO نامنوآوری بهپروژه  نیترو جسورانه نیترحال حاضر، بزرگ دردهد و های جدید آموزشی بها میشیوه

Highpark کیبا  که است یدالر ونیلیم 650 به ارزش و نوآورانه یپژوهش ،یآموزش پارک کند کهرا هدایت می 

 است. شدهبیترکدر جنوب سنت پترزبورگ  صنعتیخوشه 

 

 بندی کیو.اسدر نظام رتبه ITMOهای دانشگاه ویژگی :8-3 شکل

 بورس دانشگاه:

 المللی دانشگاه مسابقات آزاد بین المللی:المپیاد رقابت آزاد بینITMO و علوم  اتیاضیر هایرشته در

 هیروس ونیفدراس یالمللی ورودمسابقات بین یرسم فهرستدر  یرستانیدانش آموزان دب یبرا وتریکامپ

کنند تا  افتی( درهی)سهم یدولت هیرا خواهند داشت که بورس فرصت نیبرندگان ا شده است.گنجانده

 یکارشناس یهاهبرنام جهت تحصیل در هیروسدر  یهر دانشگاه یبلکه برا ITMOدانشگاه  یتنها برانه

 درخواست دهند. یفن یهابرنامه یتخصص ای

 یبندجمع

ها و شرایط اعطای بورسیه به سازی دانشگاهالمللیدر این بخش وضعیت کلی آموزش عالی روسیه در زمینه بین

های اخیر و پس از تجربه التوان نتیجه گرفت که دولت روسیه در سخالصه می طوربهمتقاضیان بررسی گردید. 

های پس از سقوط المللی در سالها برای جذب دانشجویان بینآزادسازی نسبی دانشگاهسازی و خصوصیاولیه 

تقویت قدرت نرم و دیپلماسی آموزشی را  دولتی، اتحاد جماهیر شوروی، به این نتیجه رسیده است که رویکرد
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برای موفقیت در هر دو  خصوصی در کنار هم داشته باشد؛ و عالی با رویکرد اقتصادی و درآمدزایی از آموزش

صورت محدود روی آورده است تا بتواند چهره علمی المللی بههای برتر و در تراز بینسوی ایجاد دانشگاهزمینه به

متقاضیان  های جهانی از خود بسازد و در کنار آن با اعطای بورسیه تحصیلی دولتی گسترده بهبندیمثبتی در رتبه

رسد روسیه هنوز بین نمی به نظردر کشورهای دوست و همسایه قدرت نرم خود را در منطقه گسترش دهد. البته 

دالیلی همچون ضعف  ناشی ازتوازن و تعادل مطلوبی ایجاد کرده باشد که )دولتی و خصوصی( این دو رویکرد 

ها در های روسیه و مسائل و مشکالت مالی دانشگاههبندی دانشگادر ایجاد سازوکار مناسب برای ارزیابی و رتبه

 .است ر گزینش متقاضیان بورس دولتید ازحدشیبدوره تحریم و مداخله 

 برای ایران استفادهقابلنکات 

 روسیه المللی در کشوراعطای بورس به دانشجویان بین نکات مثبت

 سیهپذیری بوردسترساعث افزایش ب برای اعطای بورسیهها در دانشگاههای متعدد برگزاری آزمون 

 .کندکمک میالمللی به جذب نخبگان بین شود ومی

 انشجویان ی فرهنگی و سیاسی بر درگذاریتأثهای کارشناسی نکته مهمی برای تمرکز گسترده روی بورسیه

 است.

 واندت، می100-5المللی همچون طرح های شاخص در تراز بینهایی همچون ایجاد دانشگاهاجرای طرح 

 ها تبدیل شود تا کیفیت خود را ارتقا دهند.ای برای دیگر دانشگاهبه الگو و نمونه

 نکات ضعف روسیه

 اه را کاهش عاملیت دانشگ ،هاها بدون نظر دانشگاهدخالت زیاد دولت در تخصیص دانشجویان به دانشگاه

 دهد.می

  ند به گسترش توامطالعاتی می قویانه بدون داشتن پشتو در روسیه هادانشگاه داخلی یبندرتبهسیستم

 .بیانجامد هادانشگاهنابرابری و نارضایتی بین 

 شودمی آموزش کیفیت ی زیاد دولتی در بورسیه باعث کاهش ورود نخبگان و پایین آمدن سطحهادخالت. 

 بسیار کم است. ،ی دولتی بستههابورسها برای جذب نخبگان به دلیل رقابت در بین دانشگاه 
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 مقدمه

اند در زمینه جذب اما توانسته اندشدهسیتأسهای کشورهای عربی در چند دهه اخیر بیشتر دانشگاه کهیدرحال

المللی در دانشجویان بین . مجموعباشند کمی و کیفی داشته ازلحاظی توجهقابلالمللی رشد دانشجویان بین

امل شالمللی را درصد کل دانشجویان بین 8هزار نفر است که حدود  495عربی حدود کشورهای های انشگاهد

 (. کشورهایهزار نفر است 63شش میلیون و  2020یونسکو در سال  آمارالمللی طبق شود )کل دانشجویان بینمی

اند توانستهرها اند. این کشوص دادهبیشترین مقدار این جمعیت دانشجو را به خود اختصا فارسجیخلعرب حوزه 

و ستاندارد اهای آموزشی متناسب با با جذب اساتید و پژوهشگران برجسته از سرتاسر جهان و بازطراحی برنامه

ه کشور سدر این بخش به بررسی بورسیه در  خود را در عرصه جهانی مطرح نمایند. ،المللیبین یهاشاخص

 زیم.پرداامارات، عربستان و قطر می

 فارسجیخلحوزه  آموزش عالی در کشورهای

در دو کشور امارات و قطر باعث شده سیل  های ممتاز آمریکای شمالی و اروپاییدانشگاه های متعددشعبه تأسیس

بیش  2003در سال  1دهکده دانش دبی تأسیس. کشور امارات با المللی به این منطقه سرازیر شوددانشجویان بین

 آموزش در امارات، المللی شدنرتر جهان را در کنار هم گردآورده است. حرکت به سمت بیندانشگاه ب 30از 

المللی با استانداردهای جهانی و مدارس بین تأسیسبا  نیز وپرورشآموزشسیاستی گسترده است که در سطح 

شعب بیش  2ر آموزششه تأسیسهای بازارمحور و زبان انگلیسی دنبال شده است. کشور قطر نیز با اتخاذ سیاست

 ،فارسجیخلیکی دیگر از کشورهای حوزه  .مستقر نموده است دوحه المللی مطرح را شهردانشگاه بین 10از 

 1970از دهه  این کشور. است بوده با نظارت دولت همراهآن المللی توسعه آموزش عالی بینعربستان است که 

این  اکنونهمهای بومی خود را توسعه داد. سعه، دانشگاهوزارتخانه مستقل آموزش عالی و تو تأسیسبه بعد با 

باالی جهانی در  کشور رتبه این ها دانشگاه و کالج خصوصی است.دانشگاه جامع و ده 25کشور دارای 

 اختصاص داده است به خودمیلیارد دالر( را نیز  20گذاری در زمینه توسعه آموزش عالی )ساالنه بیش از سرمایه

 پردازیم.های این سه کشور میتری از فعالیتدر ادامه به بررسی کامل (.192-188: 1395سکوه، طا خورسندی)

 

                                                      
1 Dubai Knowledge Village 
2 Education City 
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 متحده عربی کشور امارات

با  1971غیر اماراتی هستند(، در سال  هاآنده میلیون نفر )که اکثر با جمعیتی حدود  متحده عربی کشور امارات

 مد باالی حاصل از فروش نفت و گاز؛ وربی تشکیل شد. درآخروج انگلستان از منطقه با اتحاد هفت امارت ع

ترین منابع درآمدی این کشور است. اگرچه سطح درآمدی گذار خارجی از مهمجذب گردشگر و سرمایه

های زندگی و تحصیل نیز در امارات بسیار باال هستند. در این کشور متخصصین در این کشور باالست اما هزینه

اما طبق قوانین این کشور اعطای تابعیت دریافت کنند و اجازه اقامت کار ، ویزای تحصیل نندتوایم خارجی افراد

بحرین،  مانند )فارس( 1خلیجشورای همکاری  دانشجویانی که گذرنامه کشورهایپذیر نیست. به مهاجرین امکان

 اشت.نخواهند دنیازی به ویزای دانشجویی  را دارند، کویت، عمان، قطر و عربستان سعودی

 آموزش عالی در امارات

اولین ازآن پس .گردیدآغاز  1976تحصیالت عالی در امارات با افتتاح دانشگاه امارات متحده عربی در سال 

 انشگاه زایداست. د شعبه در سراسر کشور 17 اکنون دارایهم و شدافتتاح  1988عالی فناوری در سال  دانشکده

متعددی در  خصوصی مؤسساتهمچنین دارد. در ابوظبی و دبی به شد که دو شع تأسیس 1998در سال  نیز

المللی را معرفی موزش عالی بینآنهادهای مرتبط با  نیترمهم. در ادامه اندشدهسیتأسدر این کشور  های اخیرسال

 کنیم.می

  :دور . اعتبارسنجی و صگردید تأسیس 1976وزارتخانه در سال  اینوزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی

 یاداره ملتوسط  که ارتباط با صنعت و کاریابی دانشگاهی، یهاو برنامه یخصوص یهاانشگاهد یمجوز برا

 3یمهارت آموزش یابیارزتوسط اداره استاندارد  یهاآزمونو برگزاری شود انجام می 2یابیو کار رشیپذ

 .های این وزارتخانه استوظایف و فعالیت ازجمله

 امارات  آموزشی یبر اساس استانداردها استاندارد است کهآزمون  یمل یک نظام: 4اتآزمون استاندارد امار

های متقاضیان تحصیل در دانشگاهالزم  یهامهارتدانش و  کند و هدف آن ارزیابیفعالیت می یمتحده عرب

                                                      
1 Gulf Cooperation Council 

2 National Admissions and Placement Office (NAPO) 

3 Common Educational Proficiency Assessment(CEPA) 
4 Emirates Standardized Test (EmSAT) 
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-ستبرای دانشجویان غیراماراتی شامل دروس فیزیک، شیمی، زی (EmSAT) این آزمون است. دولتی امارات

 .استشناسی و علوم کامپیوتر 

 مسئولیت صدور ویزای دانشجویان بر عهده این نهاد  :1اداره کل امور اقامت و امور خارجیان در امارات

صدور . قابل تمدید است و سالیانه شودیمحال حاضر، ویزای دانشجویی برای مدت یک سال صادر  است. در

 .کشدیمهفته طول بین سه تا پنج  طورمعمولبهدر امارات ویزا 

 بورسیه تحصیلی در امارات

دانشجویان  تحصیلی را به یهابورس هرسالهامارات متحده عربی  یهادانشگاهدولت امارات متحده عربی و 

 )خلیفه( امارات متحده سیرئ ، بورستحصیلیهای . یکی از بورسدندهیمارائه  امارات و شهروندان یالمللنیب

کشور های رستمامی بو ذکر است کهالزم به شود.ه دارای سوابق برجسته هستند داده میاست که به متقاضیانی ک

 شود.ها به متقاضیان داده میاز مسیر دانشگاه خلیفه حتی بورس دولتی امارات

 امارات یهادانشگاه

انس و لیس یهادورهوجود دارد که  دانشگاهحداقل یک در هر یک از شهرهای بزرگ امارات متحده عربی، 

در اند. جهان دست یافته در باالیی یبندرتبهبه  هادانشگاه. برخی از این شودمیارائه  )و دکتری( کارشناسی ارشد

 کنید.مشاهده میرا  2023و مؤسسات برتر در سال  هادانشگاه جدول زیر

 بندی کیو. اسات متحده عربی در نظام رتبههای برتر امار: دانشگاه1-4 جدول

 شهر رتبه جهانی نام دانشگاه 

 ابوظبی 181 خلیفهدانشگاه  1

 العین 296 امارات متحده عربیدانشگاه  2

 شارجه 369 آمریکایی شارجهدانشگاه  3

 دبی 550-541 کانادایی دبیدانشگاه  4

 العین 650-601 دانشگاه العین 5

 

 

                                                      
1 General Directorate of Residency and Foreigners Affairs(GDRFA) 
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 :1بیشهرک دانشگاهی د

 یلرشد و تعا یبرا پایگاهی با هدف ایجاد 2006سال دهکده دانش در  تأسیسپس از  یدب دانشگاهی کشهر

کالج  27المللی است. های بیندانشگاه و دارسم یبرا مرکزی ،کاین شهر. شد تأسیس عالی در امارات آموزش

تند در این شهرک هسدانشجو  27500حدود  و یمرکز نوآور 3، مختلف از کشورهای سراسر جهان و دانشگاه

های حاضر در این اهبورسیه دانشگکنند. تحصیل میمختلف  یهانهیزمدر  یبرنامه دانشگاه 500از  شیبدر  که

 گردد.اعطا می آنمستقر در  شهرک بر اساس شرایط خاصی با توجه به شرایط هر دانشگاه

 

 : شهرک دانشگاهی دبی1-4 شکل

 دانشگاه خلیفه

. در شد تأسیسدرسی مهندسی  هایبرای ارائه برنامه 2فهیخل قاتیو تحق ی، دانشگاه علوم، فناور2007سال  در

سال  درگردید و  یداریخر)دانشگاهی در زمینه مخابرات( توسط این دانشگاه  3دانشگاه اتصالهمان سال کالج 

و ( داریپا یهایفناورو  شرفتهیپ هاییبا تمرکز بر انرژ یدانشگاه پژوهش)مصدر  ی، مؤسسه علم و فناور2017

دانشگاه به نام  کیتحت  (صنعت نفت و گاز در شرویپ یالمللنیب یقاتیو تحق یمرکز آموزش کی) موسسه نفت

 17و  یقاتیقمرکز تح 18ه کالج، دارای س خلیفه دانشگاهاکنون ادغام شدند.  باهم فهیدانشگاه علم و صنعت خل

تعداد دانشجویان این  .دهدیرا پوشش م یو پزشک یعلوم، مهندس یهااز رشته یعیوس فیط وبخش است 

 9المللی هستند. این دانشگاه رتبه دانشجوی بیننفر  250حدود که از این تعداد  نفر است 3500بیش از دانشگاه 

 و. اس به خود اختصاص داده است.بندی کیهای عربی در نظام رتبهبندی دانشگاهرا در رتبه

                                                      
1 Dubai Academic City 
2 Khalifa University of Science, Technology and Research (KUSTAR) 
3 Etisalat University College 
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 بندی کیو. اسدر نظام رتبهدانشگاه خلیفه های وضعیت شاخص: 2-4 شکل

 بورسیه در دانشگاه

 ژهارای شرایط ویممتاز یا د یالمللنیب انیدانشجو یکامل برا یلیتحص هیبورس یتعداد محدوددر این دانشگاه 

 گردد.ارائه می

 اساس  بر شجویاندان یاست که برا یلیتحص نهیهزکمک نیمعتبرتر ،سیرئ یلیتحص بورس :خلیفه هیبورس

 رشیپذ» دیبا بتداا متقاضیانبرای دریافت این بورسیه،  .شودیم اعطا هاآن هایشایستگیو  یعلم یدستاوردها

 کیزی، ف1250 یاضیر) (EmSAT)در آزمون استاندارد ه حداقل نمر .کرده باشند افتیدر از دانشگاهرا « کامل

 (1400 یسیلو انگ 800 یشناسستیز ای یمیاز ش یدرس انتخاب کی، 700 یعرب ،800 وتری، علوم کامپ1000

 فهیگاه خلخود در دانش لیدر طول تحص دیبا انیدانشجوهمچنین الزامی است.  «سیرئ هیبورس» افتیدر یبرا

 .داشته باشندرا  4کل نمره  از باالتر ای 3.3معدل 

 با عملکرد  یالمللنیب انیدانشجو است که به 1جزئی یلیتحص هیبورساین بورس، یک  :فهیدانشگاه خل هیبورس

دست ب EmSAT نمره در آزمونحداقل « کامل رشیپذ»برای  دیبا انیدانشجو .شوداعطا می یعال یلیتحص

 ای یمیاز ش یدرس انتخاب کی، 700 یعرب، 800 وتری، علوم کامپ1000 کیزی، ف1250 یاضیر) آورند

 لیدر طول تحص دیبا انیدانشجو ،یجزئ هیگرفتن بورس همچنین برای .(1400 یسیو انگل 800 یشناسستیز

 را حفظ کنند. 4از کل نمره  باالتر ای 3.0معدل  فهیخود در دانشگاه خل

                                                      
1 Partial Fund 
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 که در است  جویانیدانشک به کم یخودپرداخت برا یلیتحص هیبورس: 1خودپرداخت یلیتحص هیبورس

توانند پس از اثبات شایستگی می هاآن ،اندنداشتهو معدل باال را  یلیتحص یاما برتر اندشدهرفتهیپذدانشگاه 

 باید در آزمون انیدانشجو کنند. افتیدر یو بازپرداخت مال استفاده کنند هیبورس نیاز ا خود در طول تحصیل،

EmSAT 800 وتری، علوم کامپ700 ی، عرب800 کیزی، ف1000 یاضیر) اشته باشندنمرات قابل قبولی را د، 

خودپرداخت،  یلیتحص هیبورس یبرا(. 1250 یسیو انگل 800 یشناسستیز ای یمیاز ش یدرس انتخاب کی

 باالتر را حفظ کنند. ای 3.8 یمعدل تجمع فهیخود در دانشگاه خل لیدر طول تحص دیبا انیدانشجو

 شامل:که  دهندیمارائه  یالمللنیب انیدانشجو یبرا دیگری نیز یلیتحص هایسبور فهیدانشگاه خل

 2نیچ یلیبورس تحص یشوراو  فهیمشترک دانشگاه خل یدکتر هبورسی 

 در مقطع دکترا در شدهرفتهیپذ طیواجد شرا ینیبه اتباع چ، نیچ یلیبورس تحص یشورا یبا همکار دانشگاه

 .کندعطا میا کامل رسیهبو پایه علوم ای یمهندس هایرشته

 لیتحص یهانهیهزکامل از  حمایت ،پرواز ساالنه تیبل ،درهم 9200 انهیماه نهیهزکمک ی:دکتر هیبورس یایمزا

 هرماهرهم در د 2000اسکان تا  نهیهز)کمکدانشگاه آزاد  خوابگاه، قاتیمرتبط با تحق یهانهیهز هرگونهو 

، این یتحده عربامارات م یدرمان مهیب، گانیرا یدرس یهاکتاب، باشد(خوابگاه دانشگاه در دسترس ن کهیدرصورت

 .ردیگیمتعلق به دانشجویان ماه  48حداکثر تا  هیبورس

  یالمللنیب انیدانشجو یبرا یلیتکم التیتحصبورسیه 

 التیحصت یهابرنامهدر  یالمللنیب انیاز دانشجو تیحما یرا برا ریز یهاهیبورس فهیعلم و صنعت خل دانشگاه

 .دهدیمارائه  کامل صورتبه یلیتکم

 یبرا یدرمان مهیب پوشش، هیکامل شهر پوشش :ارشد یکارشناس یپژوهش-یآموزش یلیتحص هیبورس 

 یهاحضور در کنفرانس یبرا یبانیپشت(، ییدانشجو یزای)و فهیدانشگاه خل تیتحت حما انیدانشجو

 ت.از جمله مزایای این بورس اس مدره 4000ماهانه  نهیهزکمکی و المللنیب یقاتیتحق

                                                      
1 Self-Pay 
2 China Scholarship Council 
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 که هر دو مقطع  یالمللنیب انیاز دانشجواین بورسیه ی: ارشد/دکتر یکارشناس یبیترک یلیتحص بورس

 یلیتحص هیرسبو یای. مزاکندیم یبانی، پشتکنندیدنبال م فهیارشد و دکترا را در دانشگاه خل یکارشناس

ا، خوابگاه، ، بلیت هواپیمانیدانشجو یبرا یدرمان مهیب پوشش، هیکامل شهر پوشش اند از:عبارت

 درهم برای دکتری. 12000درهم برای کارشناسی ارشد و  8000ماهانه  نهیهزکمک

 یبانیشتدکترا پ مقطع یالمللنیب انیاز دانشجو یلیتحص هیبورس ی:دکتر یپژوهش-یآموزش هیبورس 

 یبرا یبانیپشت، یدرمان مهیب پوشش، هیشهرکامل  پوشش اند از:عبارت یلیتحص هیبورس یای. مزاکندیم

هم در ماه فقط در 2000اسکان  نهیهز)کمک خوابگاه ،یالمللنیب یقاتیتحق یهاحضور در کنفرانس

 دانشگاه( و مقررات نیموجود نباشد، طبق قوان طیواجد شرا یدانشجو یخوابگاه دانشگاه برا کهیدرصورت

 درهم. 12000ماهانه  نهیهزکمکو 

 دانشگاه خلیفه یپزشک هیبورس 

. کنندیم نامثبت Pre-Medicine Bridgeدر برنامه  کنندیم افتیدر فهیدانشگاه خل یپزشک هیکه بورس یانیدانشجو

در  اسکانی، المللنیبو  یدر سطح محل یآموزش یدادهایحضور در رو یبرا یبانیپشت، کامل دانشگاه هیشهر

 12000 زین یه دکتردور درو  درهم 8000 برابر ارشد یدوره کارشناس در ماهانه نهیهزکمک، دانشگاه یهاخوابگاه

 است. درهم

 امارات متحده عربیدانشگاه 

 خیتوسط ش 1976که در سال است  یامارات متحده عربدانشگاه  ،جامع در امارات یدانشگاه مل نیترمهمو  نیاول

ال حاضر حدر این دانشگاه  شد. تأسیسی قاتیدانشگاه جامع و تحق کی ایجاد با هدف انیبن سلطان آل نه دیزا

تجارت  نه دانشکده دانشگاه دارای. المللی هستنددانشجوی بین هاآننفر از  2163دارد که بیش از  دانشجو 14135

 ؛یهداشتو علوم ب ی؛ پزشکحقوق ؛یت یآ ،یو اجتماع یعلوم انسان ؛یو دامپزشک یشاورزک ؛یمهندس ؛و اقتصاد

 تیاهم تند،فعال هسدرمان سرطان  ومنابع آب  یهانهیزمدر دانشگاه که  یقاتیمراکز تحق است. پایهعلوم و 

ب و رتبه جهان عر 5در حال حاضر در رتبه  یامارات متحده عربدانشگاه . دارندکشور و منطقه  یبرا راهبردی

 افتهیتوسعه نایرفرمابا مشارکت کا یامارات متحده عرب یدانشگاه یهابرنامه در سراسر جهان قرار دارد. 296

 راسر منطقه هستند.سدر صنعت، تجارت و دولت در  یدیکل یهاتیموقع یدارا آن النیالتحصفارغ بنابراین است،
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 بندی کیو. اسدر نظام رتبه امارات متحده عربیهای دانشگاه وضعیت شاخص: 3-4 شکل

 اه:بورسیه دانشگ

 یالمللنیب انیدانشجو یبرا یدر مقطع کارشناس یلیتحص کامل هیبورس 

 یلیتحص تیباشند و موفق داشته ییباال یلیتحصشایستگی  باید انیکامل، دانشجو یلیتحص هیبورس افتیدر یبرا

با توجه اید بفرد  .باشدکل نمره  ٪97حداقل  دیبا سال( 12دیپلم ) نمره از جمله شرایط آن: خود را حفظ کنند.

گلیسی، در زبان ان 1675در ریاضی،  1500کسب کند ) EmSAtبه رشته درخواستی حداقل امتیاز را در آزمون 

 کند تیعارا ر ییدانشجو تیصالح طیشرا کند و حفظ را 3.8 یباالمعدل  که دانشجو یزمان تا. (در عربی 1350

 .خواهد بودمعتبر  یلیالتحصفارغتا  وی بورسیه

 یمقطع کارشناس انیدانشجو یراب یجزئ هیبورس 

در طول  یلیتحص هیبورس عنوانبه یرستانیدب النیالتحصفارغ یممکن است برا یمتحده عرب اماراتدانشگاه 

ل نمره ک ٪90 دیپلم حداقل نمرهشرایط آن:  ازجمله ارائه دهد. هیدر شهر فیدرصد تخف 50در امارات  لیتحص

در انگلیسی ) د.را داشته باش الزم طیشرا EmSATدر آزمون استاندارد  رموردنظ، فرد باید با توجه به رشته باشد

تا  یوبورسیه  کند حفظ را 3.6 یباالکه دانشجو معدل  یزمان تا(. 1250، در عربی 1400 ، در ریاضی1550

 معتبر است. یلیالتحصفارغ

 آمریکایی شارجهدانشگاه 



70 

 

مارات ا یعال یعضو شورا ،یسلطان بن محمد القاسمدکتر  خیتوسط ش 1997در سال  شارجه ییکایآمر دانشگاه

 داشتن و مفید برای جامعه اماراتو  برتر در سطح جهان یدانشگاه با هدف ایجادو حاکم شارجه  یمتحده عرب

رشته و  28 رایدانشگاه دا .گردید تأسیس آیندهبه رهبران  هاآن لیتبد و یدر سطح جهان یانیو دانشجو دیاسات

اکنون نشگاه هماین دا .استارشد و سه برنامه دکترا  یبرنامه کارشناس 16 ،یدر مقطع کارشناس یلیتحص برنامه 45

 های عربی را به خود اختصاص داده است.دانشگاه 8رتبه 

 

 اس بندی کیو.در نظام رتبه آمریکایی شارجههای دانشگاه وضعیت شاخص: 4-4 شکل

 بورسیه در دانشگاه

گردد. ئه میو برای سطوح کارشناسی، ارشد و دکتری ارا است متنوعشرایط بورسیه و کمک مالی در این دانشگاه 

 است. شدهانیبشفاف  صورتبهدر سایت دانشگاه  این شرایط

  در سطح کارشناسی .1

  :درصد  75که از  این جایزه یبرا توانندیم اندشدهرفتهیپذ یتازگبهکه  یانیدانشجوجایزه ویژه رئیس دانشگاه

ن ند با داشتن شرایط زیر درخواست دهند: داشتکرا حمایت میو مسکن تحصیل  هیدرصد شهر 100تا 

 حداقل، ، افتخاراتبه جامعه یادب ای یعلمی، خدمات، کمک رهبر یهاییتوانابرجسته و  یفرد یهایژگیو

این بورسیه  .دارند یمال ، افرادی که نیازسال آخر دوره متوسطهمعادل آن در سه  ایدرصد  95 معدل نیانگیم

 شود.در دوران تحصیل با حفظ شایستگی علمی نیز ارائه می

  :(شگاهیآزما یهانهیهزو  هیدرصد شهر 30تا  10)از  یستگیشا یهاهیبورساز  یعیوس فیطبورسیه شایستگی 

 .باشدر باالت ایدرصد  90معادل  باید رستانیدبمعدل  نیانگیمشود. داده می شرایط واجد انیبه متقاض
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 ای با شاراکا که رابطه علمی و اجتماعی گسترده دانش آموزان مدرسه برخی از به: 1اراکابورسیه مدرسه ش

 .شودارائه می هیدرصد کاهش شهر 100تا  50از  یلیتحص هیبورس دانشگاه دارند،

 یطیدر برنامه علوم مح شدهرفتهیپذتازه  انیانشجود ویژه یلیبورس تحص نیا: 2چلهوب یداریپا هیبورس 

 است.دانشکده هنر و علوم 

 به دانشجویانی  هاسازمانافراد و  مشارکت قیاز طر محورازین یلیتحص هیبورس یتعداد: شدهوقف یهاهیبورس

 .گرددکه نیاز مالی دارند ارائه می

 درسه برگزار مکه در هر  یاساالنهمسابقه  قیراز ط فهیخل خیش یلیتحص هیبورس: فهیخل خیش یلیتحص هیبورس

این بورس  یبرا به درخواست مندعالقه انیدانشجو. ادامه دارد یتا چهار ترم متوال و شودیماعطا  شودیم

 واحد( باشند. 12)حداقل  وقتتمام یداشته باشند و دانشجو 3.25معدل  دبای

 نامثبت دانشگاهدر  زمانهم طوربه فرزند کیاز  شیکه ب ییهاخانواده یبرا: خانواده هیشهر نهیهزکمک 

 .شودیمداده  یدرصد 25 هیشهر فی، تخفاندکرده

 هیتبادل شهر یهابرنامه 

افراد  تا دهدیما امکان ر نیا وقتتمامو کارکنان  دیبه همه اسات دانشگاهی: خروج هیمبادله شهر انیدانشجو

 .بفرستند یتوجهقابل فیتخف با کایآمر حدهمتاالتیا به ،لیتحص یبرا را تحت تکفل خود

تا وابستگان  سازدیمرا قادر  پیمانهم یهادانشگاه ریو کارکنان سا دیاساتی: ورود هیمبادله شهر انیدانشجو

 بفرستند. هیبدون شهرآمریکایی شارجه،  دانشگاه به ،لیتحص یخود را برا

 ناسی ارشدکارشدر سطح  .2

 آموزش ،شگاهیآزما دستیار استاد درعنوان به را یفیوظا یلیتکم التیصتح اریدست کی: 3دستیاری استاد 

ارائه موظف به ساعت در هفته  20 دارد که تا بر عهده هاآنبررسی تکالیف دانشجویان و نمره دادن به  و

 گردد:دستیاری در دو نوع کلی تعریف می. خدمت است

 یز اعضاا یکیبا  یتا با همکار کندیم مرا فراه ییهافرصت ی:لیتکم التیتحص یقاتیتحق اریدست 

 .بدپژوهشی دانشجو افزایش یاتجربه  ق،یمرتبط با تحق یهاتیفعال نهیدرزم یعلمئتیه

                                                      
1 Sharakah 
2 Chalhoub 

3 Graduate Assistant (GA) 
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 وقت در استخدام پاره قیتا از طر کندیرا فراهم م ییهافرصت ی:لیتکم التیتحص یآموزش دستیار

 .دانشجو افزایش یابد سیتدر مربوط به اتیتجرب شگاه،یآزما یاریمانند دست ییهاتیموقع

 40ها و تا دوره یبرگزار نیساعت در هفته در ح 20تا : ارشد یکارشناس یی برای دانشجویدانشجو کار 

 توانند درخواست کار دانشجویی بدهند.دانشجویان می تعطیالتساعت در هفته در زمان 

 یدکتردر سطح  .3

انتخاب کترا د انیدانشجو از بین یرقابت صورتبهرا  یلیتکم التیتحص ارانیاز دست یتعداد محدود دانشگاه

و  یلید تحصساالنه عملکر یساالنه حداکثر به مدت چهار سال، مشروط به بررس صورتبهکند. این بورس می

گروه  کیدر  قاتیتحق در انجام ،کنندگانافتیدر. شودیماعطا  یجزئکامل یا  صورتبه، شجودان یدستاوردها

دکترا که  یودانشج کی ،یطورکلبه مشارکت خواهند داشت. یآموزش اریدست فیانجام وظا نیو همچن یقاتیتحق

 دهدیانجام م قاتیتحق یعلمئتیه یاز اعضا یکینظر  ریز شود،یمنصوب م یلیتکم التیتحصدستیار  عنوانبه

و ممکن است  کندمی خدمت دانشکده سرپرستتحت نظارت  یآموزش اریدست ای شگاهیآزمادستیار  عنوانبه و یا

، هیاز شهرزئی جیا کامل  تیمعاف نیز مزایای دستیاری دهد. نجامرا ا یادار فیاز وظا یاز او خواسته شود تا برخ

 است. در حال انجام یقاتیتحق یهاپروژهدر  مشارکت، ماهانه نهیهزکمک
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 کشور عربستان سعودی

سالمی اترین کشورهای و مهم نیتربزرگاز  یکی و گردیده تأسیس 1932سعودی که در سال  کشور عربستان

گذاری یهمیلیون نفر است این کشور به علت اینکه قطب دینی، تجاری و سرما 35است که دارای جمعیتی حدود 

زندگی  وهای تحصیل و هزینه ستاین کشور باالدر  افراد میزان درآمد است دارای جمعیت باالی مهاجر است.

 )قطر، امارات و کویت( کمتر است. فارسجیخلای عربی سایر کشوره به نسبتدر آن 

 آموزش عالی عربستان

 1975ل ای به آموزش عالی داشته است. وزارت آموزش عالی در سابه بعد توجه ویژه 1970عربستان از دهه 

رشد عربستان  در حالکشور با هدف تربیت نیروی متخصص برای رفع نیازهای  نیدر اصورت مستقل به

 با وزارت آموزش ادغام گردید. 2015این وزارتخانه دوباره در سال  .شدتأسیس

 

 المللی عربستان: تغییرات میزان دانشجویان بین1-4 نمودار

 

 2020ر سال ملیت دانشجویان عربستان د :2-4 نمودار
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ش عالی گسترش آموز المللی ازارائه تصویر جدیدی از خود در جامعه بین برایهای اخیر در سال این کشور

 تأسیس وهای بزرگ و اعطای تسهیالت ویژه به پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه تأسیساست.  استقبال کرده

جسته جهان در های برهای گسترده با دانشگاهکاریهم و هایی که زنان و مردان در کنار هم تحصیل کننددانشگاه

 .(1395نورمحمدی، محمدی پور، )مثبت است  راستای این تصویرسازی

 نهادهای آموزش عالی عربستان

 متوسطه است.مقطع پس از  یرنظامیغ یهاآموزش هیحاکم بر کل ینهاد :1یآموزش عال یشورا 

 :شد،خته میشناوزارت دانش  عنوانبه 2003از سال  قبل این وزارتخانه که تا وزارت آموزش عربستان 

 .دارد به عهده را کشور نیدر ارا  یمتوسطه و عال ،ییآموزش ابتدا یتمسئول

 مسئولیت  گردید و تأسیس 2004در سال  این سازمان: 2کمیسیون ملی ارزیابی و اعتباربخشی علمی عربستان

 المللی را به عهده دارد.بینبا استانداردهای  شدهارائههای اعتبارسنجی آموزش

 مؤسسات ییکارا افزایشو عربستان  یآموزش عالدر عدالت  یبرقرار مرکز با هدف نیا: 3مرکز ملی ارزیابی 

 دارد. برای سنجش متقاضیان به دانشگاه را آزمون برگزاری سنجش و . این مرکز مسئولیتاست شدهلیتشک

 4بورسیه دولتی در پادشاهی عربستان

 انیشجوبه دان هرساله ،یعلم قاتیاز انتشار دانش و تحق حمایت یدر راستا، یعربستان سعود یاهدولت پادش

متعلق به در عربستان  یالمللنیب انیدانشجو این .دهدیمارائه  یلیتحص هیمختلف جهان بورس یممتاز کشورها

سال و  17کمتر از  دینبا یکارشناس مقطعدر داوطلب  سنبرای دریافت این بورسیه،  کشور هستند. 165از  شیب

 35 اکثری دکتری حدو براسال  30 . همچنین سن مجاز برای کارشناسی ارشد حداکثرسال باشد 25از  شتریب ای

، انهیلسفر سا تیبل، اقامت محل نیتأم، خانواده یو اعضا دانشجو یبرا است. مزایای بورس شامل بیمهسال 

 ،یعلم یهابرنامهالمللی و برگزاری خدمت به دانشجویان بین ائهارهمچنین یک بخش مجزا در هر دانشگاه برای 

تان از طریق دولتی عربس هایبورسیه کلیه است. الزم به ذکر است شدهدادهمرتبط اختصاص  یاجتماع ،یفرهنگ

 گردد.های دولتی ارائه میدانشگاه

                                                      
1 Council of Higher Education (CHE) 
2 National Commission for Academic Accreditation and Assessment (NCAAA) 
3 National Center for Assessment in Higher Education (NCAHE) 

4 Kingdom of Saudi Arabia Scholarships 
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 های برتر عربستاندانشگاه

که  طورهماناست.  شدهیمعرف 2023سال  بندی کیو. اسر رتبههای عربستان دبهترین دانشگاه جدول زیر،در 

 بندی هستند.های مطلوبی در این نظام رتبههای عربستان دارای رتبهشود دانشگاهمشاهده می

 بندی کیو. اسدر نظام رتبه عربستانهای برتر : دانشگاه2-4 جدول

 شهر رتبه جهانی نشگاهنام دا 

 جده 106 ملک عبدالعزیزدانشگاه  1

 ظهران 160 نفت و مواد معدنی ملک فهددانشگاه  2

 ریاض 237 ملک سعوددانشگاه  3

 مکه 449 ام القرایدانشگاه  4

 دمام 477 امام عبدالرحمن بن فیصلدانشگاه  5

 

 ملک عبدالعزیزدانشگاه 

ه نام ب و تأسیسبا هدف ارائه آموزش عالی در منطقه غرب عربستان  1967در سال  زیدانشگاه ملک عبدالعز

هزار  80حدود  انشگاهداین . شد یگذارنام ،بن عبدالرحمن آل سعود زیملک عبدالعز ،سعودیعربستان  گذارانیبن

تحصیل  (انهه و زنمردان) جداگانه سیپرد المللی هستند و در دودانشجوی بین هاآننفر از  9000دانشجو دارد که 

 انزن تیجمع یه روب یآموزش عال یدر باز کردن درها شرویپ عنوانبه نیهمچن زیملک عبدالعز دانشگاه. کنندمی

 ،یاهسته یمهندس ،یشناسنیزم ،ییایمانند علوم در ییهااز رشته یاگسترده فیط ،دانشگاهاین . شودیمشناخته 

اغل، ش انی، دانشجووقتتمام انیدانشجو یرا برا یسشنایو کان یهوانورد ،یهواشناس ،یپزشک یمهندس

 .دهدیم ارائه ...معلول و  انیدانشجو
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 دانشگاه ملک عبدالعزیز :5-4 شکل

اول در همچنین رتبه بندی کیو. اس و های جهان عرب در نظام رتبهرتبه اول دانشگاه است توانسته این دانشگاه

 .را به خود اختصاص دهد 1مرکز استنادی علوم جهان اسالم

 

 بندی کیو. اسهای دانشگاه ملک عبدالعزیز در نظام رتبهوضعیت شاخص :6-4 شکل

 بورسیه

شده  یگذاردفه یلیتکم التیصتح انیدانشجو یبرا زیتوسط دانشگاه ملک عبدالعز شدهارائه یهاهیبورستمام 

 ای برای دانشجویان کارشناسی وجود ندارد.و بورسیه است

 دانشگاه یخارجدانشجویان  یهاهیبورس. 1

                                                      
ی کشورهای عضو کنفرانس توسط وزرای آموزش عال Islamic World Science Citation Center (ISC) مرکز استنادی علوم جهان اسالم  1

های تاسیس شد. مرکز آن در شهر شیراز قرار دارد و در حال حاضر کشورهای زیادی از سراسر جهان تحت پوشش فعالیت 2008اسالمی در سال 

 .قرار دارند این مرکز



77 

 

 طیشرا یدارا و دهندمیدکترا درخواست  ایارشد  یکارشناس یکه برااست  یانیمتقاض یفقط برا هیبرنامه بورس نیا

 .هستند یسیاثبات مهارت انگلتوانایی  و یمختلف در مورد سن، اعتبار علم یورود

 ...سفر، اتاق و نهیسالمت، هز مهیماهانه، پوشش ب یزندگ نهیهزکمک :هیبورس شرایط

کالج  کیاز  اخود ر یمدرک دانشگاه دیبا یمتقاض :یالمللنیب انیمتقاض یبرا دانشگاه رشیپذ یعموم طیشرا

 طریق از دیبا اتزنمریرو  یلیالتحصفارغ یباشد. )گواه گرفته« خوب یلیخ» نمره با حداقل دانشگاه معتبر ای

ارشد تجاوز  یکارشناس یبرا سال 35از  دکترا و یبرا سال 40نباید از  یشود(. سن متقاض دیتائسفارت عربستان 

 است. یامالز )آیلتس( یسیزبان انگل گواهی ست،ین یسیانگل هاآن یاصلزبانکه  یانیمتقاض یبرا .کند

 1فارسجیخل یهمکار یشورا انیو دانشجو یتبادل فرهنگ یدانشگاه برا یهاهیبورس. 2

 طیشراو  دانشگاه است یخارج یهاهیبورسپله باالتر از  کی زیدر دانشگاه ملک عبدالعز یلیبورس تحص نیا

 یهانامهتوافقکه طبق  یلیتحص هیبورس کی دارد.بیشتری  الزاماتو  حاکم است استفاده از آنبرای  تریسخت

 شود.داده می ... منیو  فارسجیخل یهمکار یشورا یمانند کشورها عضو یکشورها بهی خاص

 سفر نهیکتاب، پوشش هز نهیهزکمک ،تجهیزاتاتاق و  ،یدرمان مهیب ماهانه، یزندگ نهیهزکمک :هیبورس مزایای

حداقل ا ب شگاه معتبردان ایکالج  کیاز  خود را یمدرک دانشگاه دیبا یمتقاض دانشگاه: یعموم رشیپذ طیشرا

شود(.  دیتائتان سفارت عربس طریق از دیبا زنمراتیرو  یلیالتحصفارغ ی. )گواهدباش گرفته «خوب یلیخ»نمره 

 گواهی نین، همچکندال تجاوز س 35نباید از ارشد  یکارشناس یبراسال و  40نباید از  دکترا یبرا یسن متقاض

 .است یالزام یسیزبان انگل

  

                                                      
1 KAU Scholarships for Cultural Exchange and the Gulf Cooperation Council Students 
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 1و صنعت ملک عبداهلله علم دانشگا

 نی. ارداستان ریاض قرار دا شهر ثولاست که در  یقاتیدانشگاه تحق کیدانشگاه علم و صنعت ملک عبداهلل 

 یسیبان انگلزرا به  خود یلیتکم التیو تحص یآموزش یهابرنامه، است شدهسیتأس 2009دانشگاه که در سال 

با رشد  هیو توانسته در مدت کوتا است یدر عربستان سعود )زن و مرد( دانشگاه مختلط نیاول .دهدیمارائه 

( ISCسالم )اهای جهان سریع در زمینه تحقیقات و پژوهش خود را مطرح نموده و رتبه چهارم را در بین دانشگاه

 کسب کند.

 بورسیه دانشگاه

 ه علم و صنعت ملک عبداهللدانشگا کامل بورس 

 یهاشتهرتحصیلی برای دانشجویان از سراسر دنیا در  بورس 150دانشگاه علم و صنعت ملک عبداهلل سالیانه 

 دهد.میمختلف برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ارائه 

 یمتقاض اگرد. دار ازین تافل( 79)معادل  لتسیآسطح در  6.5 این دانشگاه حداقل نمره درخواست بورسیه: الزامات

کرده باشد، نمره  افتیدر لندوزین ای ایاسترال رلند،یا ا،یتانیدا، بر، کانامتحدهاالتیاموسسه معتبر در  کیاز  یمدرک

 و نامههیتوصه س، یلیسوابق تحص، یلیالتحصفارغ یگواهتحصیلی،  ارسال ریزنمرات .ستیالزم ن لتسیآ ایتافل 

 ضروری است. هرزوم

 انیکه از دانشجو شوندیمبرخوردار  یلیتحص نهیهزکمک یایاز مزا شدهرفتهیپذ انیدانشجو همه ی:مالمزایای 

کامل  یبانیپشت از: اندعبارت یلیتحص نهیهزکمک یای. مزاکندیم یبانیپشت هاآن یلیتکم التیدر طول دوره تحص

دالر در  30000تا  20000 نیب تحصیلی شرفتیو پ یلیماهانه )بسته به مدارک تحص یزندگ نهیهزکمک، هیشهر

 ییجابجااز  یبانیپشت، یو دندانپزشک یپزشک پوشش، مسکن، سال(

 یو بانک توسعه اسالم دانشگاه علم و صنعت ملک عبداهللمشترک  یدکتر هیبرنامه بورس 

                                                      
1 King Abdullah University of Science and Technology 
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بانک توسعه  عضو ی. شهروندان کشورهابورس ساالنه را دارد 5و سهمیه  شد تأسیس 2012 در سال هیبورس این

 ساله هستند. 4 وقتمامت یدوره دکتر یبرا یلیتحص هیبورساین درخواست  طیواجد شرا 1یاسالم

 شغولم، سال 35 حداکثر سنبانک توسعه اسالمی باشد، عضو  هایکشور ی ازکی شهروندمتقاضی باید  شرایط:

 انتخاب .شود یمعرفتوسط آن مؤسسه و  باشدای توسعه ای یقاتیتحق ،یمؤسسه دانشگاه کیدر  وقتتمامبه کار 

 خواهد بود. یعه اسالمبانک توس یستگیشا هیبورس بر اساس شرایط افراد

 کشور قطر

تان قرار دارد. مهاجر هستند در شمال عربس هاآندرصد  70میلیون نفر که بیش از  3کشور قطر با جمعیتی حدود 

 ،هزار دالر 130 این کشور با داشتن درآمد سرانه سالیانه حدودو ساکنان  استصدور گاز  هیبر پادرآمد این کشور 

را در  ییبراللرویکرد سیاست درهای باز و های اخیر، کشور قطر د جهان هستند. در سالیکی از ثروتمندترین افرا

 ه دارد.سیاسی منطقه ارتباط دوستان یهاگروهکشورها برگزیده است و با همه کشورها و  سایر تعامل با

دهد و میامکانات آموزشی مدرنی را در اختیار دانشجویان قرار  این کشور آموزشی ازلحاظ آموزش عالی:

 .هستندهای معتبر اروپایی در ارتباط های این کشور با دانشگاهدانشگاه

 بنیاد قطر

 آموزش، بر این بنیادشد.  نهاده بنا توسط همسر خلیفه 1995است که در سال  یرانتفاعیغ یسازمانبنیاد قطر  

 شامل قطر صنعت و لمع پارک و آموزشی هایبرنامه ها،دانشگاهت. اس متمرکز جامعه توسعه و علمی هایپژوهش

 .زیر نظر این بنیاد قرار دارنددر تحقیقات علمی و توسعه  فعالشرکت  21

                                                      
کشور مسلمان هستند و مرکز اصلی آن در شهر جده قرار دارد. ایران،  56تاسیس شد. اعضای این بانک  1975بانک توسعه اسالمی در سال  1

 چهارمین سهامدار بزرگ این بانک است.
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 المللی قطرتغییرات میزان دانشجویان بین :3-4 نمودار

 

 2020ملیت دانشجویان قطر در سال  :4-4 نمودار

 دانشگاه قطر

 علوم، و هنر دانشکده هشتدر  دانشجو 14000 تقریباً حاضر حال در ،شد افتتاح 1973 سال در قطر دانشگاه

 .نندکتحصیل می پزشکی و اسالمی مطالعات و شریعت داروسازی، حقوق، مهندسی، آموزش، اقتصاد، و تجارت

را به  2ربی رتبه عهای بندی دانشگاهدر رتبه ؛ وقرار داردکیو. اس  بندیدر نظام رتبه 208رتبه  دردانشگاه این 

 به ور نیازهای ،نوآوری و ارائه خصوصی و دولتی بخش با نزدیک ارتباطخود اختصاص داده است. از طریق 

 .کندیم پشتیبانی را و جامعه بازار رشد
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 بندی کیو. اسهای دانشگاه قطر در نظام رتبهوضعیت شاخص :7-4 شکل

 بورسیه دانشگاه قطر

 ود.شمیارائه  از کشورهای مختلفدانشجویان برتر  این بورسیه بهالمللی: بورسیه دانشجویان بین 

 ییدانشجو کنمس، ل قطرریا 500 انهیماه حقوقی، کتاب درس نهیاز هز تیمعاف، هیاز شهر تیمعاف مزایای بورسیه:

اقامت تحت  اجازه، انهیسال وبرگشترفت تیبل، محوطه دانشگاه ونقل بهحمل هزینه ،)دو دانشجو در هر اتاق(

 دانشگاه قطر تیحما

کده و داشته باشد. داشتن شرایط دانش %95معدل  حداقلدیپلم با  یدارا دیبا یمتقاض الزامات درخواست:

 افتیاز در پس. را حفظ کند 4از  3حداقل معدل  دیبا دانشجورای تداوم بورسیه، صالحیت عمومی الزامی است. ب

 کند.می یرا بررس ینمرات آزمون استاندارد متقاض هیبورس تهی، کمهادرخواست

  یشورا یاکشوره یممتاز دانشگاه انیبه دانشجو هیبورس نیا: فارسجیخلبورسیه مناطق شورای همکاری 

است و معرفی  شدهدادهاختصاص کشور به هر مشخص  هیبورس یعداد. تشودمی ارائه فارسجیخل یهمکار

 .شودآن کشور انجام میتوسط سفارت  متقاضیان

و  یفناور ،یعلم یهانهیمستعد در زم المللیبین انیدانشجو جذببا هدف دانشگاه  اینبورسیه نخبگان: 

 .دهدیائه مار نخبگان را هیبورس رسانه و ورزش و هنر، اتیادب ،ینوآور

در  رشیپذ ضمانتریال قطر،  1000 انهیماه حقوق، یکتب درس نهیاز هز تیمعاف، هیاز شهر تیمعاف مزایا:

مسکن ، (یو دندانپزشک یپزشک یاستثنابهبرنامه ) رشیپذ طیحداقل شرا تیبا رعا موردنظر یلیرشته تحص
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ساالنه و اجازه اقامت تحت  وبرگشترفت تیبلدانشگاه،  به ونقلحمل، و در هر اتاق()دو دانشج ییدانشجو

 دانشگاه قطر تیحما

نمونه کار  هو ارائ نامههیدو توصباشد.  ٪80معدل  حداقلبا  دیپلم یدارا دیبا یمتقاض الزامات درخواست:

و  ی(، فناوریمو عل یادب یهانهیزم)شامل تمام  یعلم قاتی: تحقریز یهانهیزماز  یکیدرخاص  طوربه

 زش.مشابه(، رسانه و ور یو هنرها یسی، خوشنویسازمجسمه ،یهنر )شامل نقاش ت،ایادب ،ینوآور

 یربومیغ افراد یبرا یعرب زبان مدتکوتاه یلیتحص یهاهیبورس 

است. دانشجو  شدهیطراحخارج از قطر  یربومیغ انیدانشجو یبرا یزبان عرب یریادگی یبرا هیبورس نیا

که با دانشگاه  ییهاسازماناز  یکیتوسط  ایبرنامه اقدام کند  نیا یبرا یشخص یمتقاض کی عنوانبه تواندیم

 است. یلیسال تحص کی. مدت برنامه کرده است، پذیرفته شودمنعقد  نامهتوافققطر 

 یالمللنیبمشارکت  هیبورس 

. ردیگیمطر دارند، تعلق با دانشگاه ق یالمللنیب یکه قرارداد همکار ییکشورها انیبه دانشجو هاهیبورس نیا

 شوند. یدارند، معرف نامهتوافقکه با دانشگاه قطر  ییهادانشگاه ای، نهادها هاخانهسفارتتوسط  دینامزدها با

 آموزش کشهر

، مراکز رشد ،یبوم پژوهشیدانشگاه  کیجهان،  یشرویپ هایدانشگاه یهاسیپردای شامل جموعهشهر آموزش، م

 یاصل سیمشابه با پرد یمدرکها به دانشجویان در این دانشگاه است. یمؤسسات فرهنگو  یفناور یهاپارک

، تجارت، علوم المللنیبامور  های درسیرشتهشامل تا فوق دکترا  یاز مقطع کارشناس .شودداده میدانشگاه 

ر هزا 8تعداد  .گرددها ارائه میدر این دانشکدهدانش و هنر  تیریمد ،یفرهنگ راثیم ،یمهندس ،یپزشک وتر،یکامپ

دانشگاه کارنگی ، دانشگاه جورج تاون، اچ ای سی پاریس، دانشگاه نورث وسترن ازجملهدانشگاه ) 8دانشجو، 

اعطای  در این شهرک قرار دارد. مدرسه 13 ( وو... کالج پزشکی وایل کرنل ،دانشگاه تگزاس ای اند ام، ملون

 بورسیه در این مراکز نیز با توجه به هر دانشگاه متفاوت است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AB_%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AB_%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D9%86%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D9%86%D9%84_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B7%D8%B1
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 نمایی از شهرک آموزش در قطر :8-4 شکل

المللی در داخل کشورهای حوزه خلیج نشود مجموع دانشجویان بیمشاهده می 3-4 جدولدر همان گونه که  

سه کشور مقایسه شده المللی در توسعه آموزش عالی بین توجهی است. در این جدول رویکردفارس رقم قابل

است. رویکرد عربستان با توجه به مرکزیت مذهبی و دینی در بین اعراب بیشتر رویکرد سیاسی است و در نتیجه 

دانشجویان در این کشور با هدف دیپلماسی آموزشی انجام شده است. از طرفی به شده های تحصیلی ارائهبورس

آموختگان توجهی از دانشرود در آینده نزدیک منافع قابلهای برجسته در این کشور انتظار میوجود دانشگاه اب

 ای داشته باشد.المللی خود در راستای منافع سیاسی و فرهنگی منطقهبین

 ((1395از )خورسندی طاسکوه،  شده یروزرسانبه) فارسجیخلمقایسه سه کشور عربی حوزه  :3-4 جدول

 قدمت نام کشور
المللی رویکرد بین

 شدن
 دستاورد اصلی های اصلیبرنامه

دانشجوی 

 المللیبین

 امارات

 متحده عربی
 یسازیتجار 1976

مرکزیت آموزشی در 

 قهمنط
 215957 کسب اعتبار و شهرت

 1957 عربستان
توسعه سیاسی و 

 فرهنگی

جذب اساتید و 

 پژوهشگران برجسته

نفوذ گسترده در کشورهای 

 آمریکا و اروپا
69000 

 یسازیتجار 1970 قطر
های مالی و جذب سرمایه

 حقوقی

کسب اعتبار و جذب 

 گذارسرمایه
13700 

 

 برای ایران ارسفجیخلهای کشورهای عربی حوزه درس
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  ریزی، سازی آموزش عالی نمونه جالبی است از اینکه با برنامهالمللیدر بین فارسجیخلتجربه کشورهای حوزه

چندان  اگرچه افتیدستای توان به مرکزیت منطقهگذاری مناسب در این زمینه میگذاری و سرمایهسیاست

 ه باشد.تاریخ قابل دفاعی در زمینه آموزش عالی وجود نداشت

 های موفق جهانی یکی از انشگاهدشعب  تأسیسسازی آموزش عالی از طریق المللیمشارکت در زمینه بین

تقا های کشور امارات است که توانسته در مدت کوتاهی آموزش عالی خود را در سطح جهانی ارسیاست

 دهد.

 وب برای ژه و ایجاد شرایط مطلهای ویشود ولی ارائه اقامتاگرچه در کشور امارات، تابعیت داده نمی

 المللی نموده است.کشور جذابی برای دانشجویان بین آن را ،مهاجران

 نموده است. گذاری باالییهای شایستگی در جذب پژوهشگران برجسته سرمایهکشور عربستان با ارائه بورسیه 

  ضای این شورا منجر شود.تواند به گسترش دوستی بین اعمی جیخلبورس مثل  ،های هویتیبورسیهاعطای 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 رانیا کشور در بورس: پنجم فصل .5
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 مقدمه

غنی تاریخی،  قهبا داشتن سابو قفقاز نفوذ فرهنگی باالیی دارد و ایران در غرب آسیا، خاورمیانه، آسیای مرکزی 

 فناوری، م واز طریق عل سازیتوانایی باالیی برای گفتمانانقالب اسالمی، و همچنین تجربه  تمدنی و علمی

 ،واهانه و بیدارگرانهخهای آزادیصدور اندیشه ایران در ابزار نیترمهم دارد. را مسلمانان جهان محرومان و آموزش

ز مالی و علمی او حمایت  نخبگان جذب این کشورهاست. بااجتماعی و سیاسی  فرهنگی، علمی،تعامالت 

در این  کند. تواند به گسترش این نفوذ کمکمی هیهمسای فرهیختگان و رهبران آینده کشورها دانشجویان ممتاز،

ن اعطای بورس ها و بازیگراها، سازمانبه بررسی نهادای جامع از وضعیت بورسیه در ایران با هدف مطالعهفصل 

طای بورس در چند به وضعیت اع فصل نیز در پایان کنیم.های مرتبط را مطالعه مینامهقوانین و بخش و پردازیممی

 پردازیم.می در ایرن دانشگاه مطرح

 المللی در ایرانبین آموزش عالی

هنر  فالحت،ی خارجه، هاوزارتخانهدارالفنون و مدارس وابسته به  تأسیسآموزش عالی نوین در ایران به تاریخ 

المللی آموزش های بینگردید. از سابقه فعالیت تأسیس 1313، اما اولین دانشگاه در ایران در سال گرددیبرمو... 

 های شیراز، صنعتی شریف وتوان تعامالت دانشگاهمی؛ عالی در ایران اسناد جامع و کاملی در دسترس نیست

آموزش عالی ایران  شدن یالمللنیبهای اولیه در های مطرح جهانی را تالشموسسه عالی بیمه )اکو( با دانشگاه

گردد برمی 1356 مند و دولتی در ایران به سالصورت نظامالمللی بهدانست. نخستین تجربه جذب دانشجوی بین

 (.166: 1396حسینی مقدم،کردند )های سراسر ایران شروع به تحصیل ی در دانشگاهرانیاریغدانشجوی  356که 

المللی به دانشگاه بین 1370در سال که گردید  تأسیس 1362المللی اسالمی در سـال دانشگاه بین ،بعد از انقالب

 .به این دانشگاه واگذار گردیددبیرخانه مرکـزی پـذیرش دانشجویان خارجی  داد وتغییر نام  قزوین م خمینیاما

حمایت های سازمانی و دولتی بورس لهیوسبه معموالً المللی در ایرانبیندانشجویان در دهه هفتاد و هشتاد 

 ی ایران در کشورهای منطقه و یا بر اساسهاجذب نمایندگی اولویت اعطای بورس بر اساس معموالً. )شدندمی

عدم  (.بوده استها و همچنین متقاضیان کشورهای اسالمی های فرهنگی بین ایران و سایر دولتنامهموافقت

المللی بورسیه و عدم دستیابی به اهداف بورس دانشجویان بین تحصیلزمینه گرایی در توفیق در رویکرد تمرکز

دلیل ناشناخته بودن دانشگاه از لحاظ کیفیت علمی و آموزشی در سطح جهانی مدتا بهدر دانشگاه امام خمینی )ع

و دوری از تهران و امکانات ضعیف این دانشگاه(، توجه مسئولین را به رویکرد توزیع دانشجویان بورس شده در 
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به بورسیه دولتی ، کلیه امور مربوط 1384در سـال بدین ترتیب،  اسر کشور جلب کرد.رس برجستههای دانشگاه

دانشجوی غیرایرانی  اجازه پذیرش هادانشگاه برخی بههمچنین و  گردیدمنتقل علوم به دبیرخانه مستقر در وزارت 

 .(1390نوازنی، ) داده شد نیز با هزینه شخصی

، المللیدر زمینه جذب دانشجوی بین ایو منطقه یرقابت جهان افزایش شدتهشتاد به بعد، با دهه  اواسطاز  

گذاری در زمینه جذب شد و در دهه نود سیاست دوچندانالمللی شدن آموزش عالی برای ایران اهمیت بین

آمارهای منتشرشده از سوی  پرداز وارد فاز جدیدی گردید.و غیرشهریه پردازهیشهر صورتبهالمللی دانشجوی بین

المللی رشد دانشجویان بین دکشور ایران در ده سال اخیر در زمینه تعداکه ( 1-5 نموداردهد )مییونسکو نشان 

  است. عقبکشورهای سرشناس منطقه در رقابت با  صورت مجموعبه داشته است هرچند یتوجهقابل

 

 لمللی در ایران طبق گزارش یونسکوا: رشد میزان دانشجویان بین1-5 نمودار

 شود.اول دانشجو فرست به ایران مشاهده می ؛ ده کشور2-5 نموداردر 

 

 به ایران دانشجو فرستترین کشورهای : مهم2-5 نمودار
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لی ده مبدا برتر دانشجویان بین المللی در سال تحصی
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المللی در ایران وجود ندارد و برخی از دانشجویان بین تعداد از تریقابل اطمینان جدیدتر و مارذکر است آالزم به

تعداد دانشجویان  1399. برای مثال دکتر ساالرآملی در اسفند کنندمسئولین این عدد را تا صدهزار نفر هم اعالم می

 .1باشندمی 3-5نمودار کشور اول در  10 نفر اعالم کرده که به تفکیک کشور 58200المللی در ایران را بین

 

 المللی وزارت عتف(های علمی بین: مهمترین کشورهای دانشجو فرست به ایران )مرکز همکاری3-5نمودار 

 بورسیه در ایران

فکیک ت قابل در ایران همچون بقیه کشورها به دو دسته بورس دولتی و بورس دانشگاهی یهطور کلی بورسبه

ن پرداخته آ طور مفصل بهابتدا به قدمت و سابقه بیشتر بورس دولتی در ایرانبا توجه به . در این پژوهشاست

ین نوع امختصری از  ها به بورس نخبگان به معرفیا توجه به رویکرد جدید دانشگاهشود سپس در ادامه بمی

 پردازیم.بورس نیز می

 در ایران بورس دولتی

برای ادامه تحصیل به  ،پرونده آنان در شورای بورس پس از بررسیکه  شودیشامل داوطلبانی م دولتی بورس

که با بورس )الف( و بورس )ب( است  اسالمی ایران شامل. بورس دولت جمهوری گردندیمعرفی م هادانشگاه

ها به متقاضیان نامهدیگر موارد موجود در آیینو همچنین  سنی شرایطو حداقل معدل  شرایطی همچون بهتوجه 

امور سازمان  های. در گزارشوجود ندارددقیقی آمار در ایران،  شدگانهیبورسدر زمینه تعداد گردد. اعطا می

                                                      
  )virgool.io(قابل دسترس در ویرگول –المللی در ایران به تفکیک کشور آمار تعداد دانشجویان بین  1
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مبدا برتر دانشجویان بین المللی در ایران سال 10

https://virgool.io/@amirmojiry/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-i5aixjwlqyki
https://virgool.io/@amirmojiry/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-i5aixjwlqyki
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 شدهدادهنشان  1399تا  1376بورسیه و غیر بورسیه از سال  شدهرشیپذان دانشجوی آمار ؛4-5 نمودار در  انیدانشجو

 (.1400ن، سازمان امور دانشجویا) (1392ی، باشمال ،گفتارخوش سماعیلی،)ااست 

 

 1399-1376سال المللی بورسیه و غیر بورسیه از تعداد پذیرش دانشجوی بین :4-5 نمودار

 بیشتر از تعداد افراد 80و  70در دهه  بورس شدهافراد  تعداداست،  شدهدادهکه در این نمودار نشان  طورهمان

 پذیرش افراد بورسیه شده تعداد 1392در سال تغییر کرده است.  90غیر بورسیه بوده است اما این نسبت در دهه 

این عدد  1399نفر رسیده و در سال  1614به بیشترین میزان خود  1395نفر بوده است این تعداد در سال  1190

سازمان امور دانشجویان حرکت کلی خود را کاهش میزان دانشجویان است. در این گزارش  افتهیکاهشنفر  608به 

جزئیات  سازمان(. این 1400ن، سازمان امور دانشجویا) استبورسیه و جذب دانشجویان غیر بورسیه اعالم کرده 

 .های تحصیلی و جنسیت افراد منتشر نکرده استیشتری از ملیت افراد بورس شده، گروه آموزشی افراد و رشتهب

تعداد دانشجویان عراقی ، 1400سال  دروزارت علوم  یالمللنیبی علمی و هایهمکارمرکز ، در گزارش حالنیباا

اند. در این گزارش به این موضوع شدهیه نفر آنان بورس 467 است که شدهاعالمنفر  4100حدود در کشور 

کشور افغانستان  یهادانشگاه یعلمئتینفر از اعضای ه 300حدود  های اخیر، ساالنهاست که در سال شدهاشاره

تن از  845درمجموع به ای نیز . همچنین در مورد دانشجویان سوریهاندشدهبرخوردار بورس دوره دکتری از 

 84تعداد . همچنین شده تا در ایران دوره کارشناسی، ارشد و دکتری بگذرانندداده داوطلبان کشور سوریه بورس

ی علمی و هایهمکار)مرکز  اندبورسیه ب دریافت کرده 455نفر دانشجویان افغانستانی بورس الف و تعداد 

نشجویان دا زمینهشود مسئله عدم وجود آمار مسنجم و مشخص که مشاهده می طورهمان (.1400ی،المللنیب

 وجود دارد. نیزبورسیه 
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المللی در ایران در ادامه این پژوهش به دانشجویان بینمختصری از تاریخ و آمار حمایت از  مقدمهبا توجه به 

پردازیم و سپس از طریق های اصلی مرتبط با بورس تحصیلی در ایران میها و سازماننامهمطالعه اسناد، آیین

 نماییم.ها را بررسی میهای ممکن برای آنحلاسان این حوزه، مسائل و مشکالت و راهمصاحبه با چند تن از کارشن

 هانامهبخشو  هانامهنیآئاسناد فرادست، 

 تصویبانقالب اسالمی با دستاوردهای  اشاعهی با هدف رانیاریغجذب دانشجوی گذاری در زمینه سیاست

المللی اسالمی آغاز دانشگاه بین تأسیسبا قانون  زمانهم 1362های پذیرش دانشجوی خارجی در سال نامهآئین

است  شدهبیتصوالمللی های متعددی در زمینه جذب دانشجویان بیننامه. در طول سی سال گذشته آئینگردید

در این  .(1392ی، باشمال ،گفتارخوش سماعیلی،است )اهای سازمان امور دانشجویان در دسترس که در گزارش

 پردازیم.میدانشجویان  تحصیلی های مرتبط با بورسنامهاسناد فرادست و آیین به ورت اختصاصیصبه پژوهش

 بسط و تعمیق مطلوب  باهدفدر این سند،  المللی جمهوری اسالمی ایران:سند جامع رابط علمی بین

انتشار و انتقال  ویژه جهان اسالم؛ و ترویج،المللی بهمعارف و علوم انسانی و اسالمی در مجامع علمی بین

بند نهم اقدامات های کالن نظام، دستاوردهای علمی و فناوری کشور در چارچوب منافع ملی و سیاست

های و اخذ بورس یرانیاریغپذیرش دانشجویان  هدفمند کردن، به لزوم ساماندهی، حمایت و ملی

 کرده است. دیتأکهای مطالعاتی خارج از کشور تحصیلی و فرصت

 تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناوری راهبرد کالن نهمدر این سند، در  لمی کشور:سند جامع ع ،

، به اصالح راهبرد ملی سوم در ؛ وویژه کشورهای منطقه و جهان اسالم اولویت داردبا کشورهای دیگر به

( تحصیلی، هایهای )بورسها، راتبهسازوکارها و قوانین استخدام، ارتقای محققان و تخصیص مشوق

 است. شدهاشارهالمللی محققان ی بینهایهمکارها برای افزایش های مطالعاتی و پژوهانهفرصت

 این سند که مرتبط با گسترش همکاری و تعامل فعال،  ماده ششمدر  های کلی علم و فناوری:سیاست

 ژهیوبهکشورها  بخش با سایر کشورهاست، به جذب متخصصان و محققان برجسته سایرسازنده و الهام

 گردیده است. دیتأککشورهای اسالمی 

المللی صورت ویژه به موضوع بورسیه دانشجویان بینی که بهیاهنامهشیوهها و نامهآیینعالوه بر اسناد باالدستی، 

 پرداخته باشد نیز وجود دارد.

 (1375) نامه پذیرش دانشجویان خارجیآیین .1
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المللی در آن زمان دانشجوی با توجه به اینکه اکثر دانشجویان بین قبل از آن، هاینامهو آیین نامهدر این آیین

اشاره شده است. از  گذاری بورسهاها و سازماننامه به حقوق و تکالیف آنمفاد و بندهای آیین اندبورسیه بوده

رت امور خارجه، در مورد نحوه درخواست متقاضی است که وزا 2نامه ماده های جالب توجه این آیینقسمت

های ممکن اطالعات و شرایط از کلیه راه اند تاموظف شدهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دانشگاه امام خمینی 

المللی در دانشگاه امام . همچنین دبیرخانه دانشجویان بینبرسانندالزم برای ادامه تحصیل را به آگاهی متقاضیان 

دهی در آن زمان، شورای هماهنگی پذیرش دانشجویان خارجی بورس . باالترین مرجعخمینی مستقر بوده است

کرده است های تحصیلی و هر کشور را مشخص میبوده است که هر سال تعداد و سهمیه پذیرش سالیانه در رشته

توجه از دیگر مفاد قابلنموده است. پذیرش متقاضیان به کشورهای هدف اعزام میمصاحبه و هایی جهت و هیئت

 شامل قزوین، تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز بوده است. ترتیب به است که کنندهیت شهرهای پذیرشاولو

های فوق برنامه، مسئولیت به عهده کمیته فرهنگی متشکل از دو ریزی فرهنگی و فعالیتدر مورد برنامه نهمچنی

رهبری در دانشگاه امام خمینی قرار داده شده  مقام معظم نهاد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، نهاد نمایندگی

 است.

 (1379) نامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان غیرایرانیشیوه .2

پرداخته است و  المللیبین صورت اختصاصی و با جزئیات بیشتری به شیوه بورس دانشجویاننامه بهاین آئین

نقدی و غیرنقدی  هایکمکدانشجو به  ،نوع الف سبوردر ها را به دسته بورس الف و ب تقسیم نموده است. آن

، از پرداخت شهریه تحصیلیفقط دانشجو ، نوع ب بورسدرحالی که در  گیرد،تعلق می نامهمشخص شده در آئین

 است. معاف گردیده خوابگاههزینه برخی موارد در بیمه و 

لویت انتخاب متقاضیان برای بورس است که در مورد او است که دومماده  ،نامهنکته قابل توجه دیگر در این آیین

داشتن پ(  ب( سهمیه مصوب سالیانه هر کشور؛ توسعه؛الف( دانشجویان کشورهای اسالمی و درحال  شرایط آن

بوده است. در ماده سوم  ها برای تبادل دانشجوفرهنگی بین دولت یهانامهت( موافقت ؛سابقه تحصیلی مطلوب

متشـکل از مـدیران کـل  اجرایی دانشـجویان غیرایرانـی - شـورای علمـی، ی بورسمرجـع اعطانامه، این آیین

و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشـکی، نماینـده  یامـور دانشـجویان داخـل وزارت فرهنگ و آموزش عال

نـده دانشگاه وزارت امـور خارجه، نماینده وزارت اطالعات، نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطـات اسـالمی، نمای

امور  رکلیشورا مد سیرئ تعیین شده است کهالمللی امام خمینی )ره( و نماینده دانشگاه آزاد اسالمی بین

 .است یدانشجویان داخل وزارت فرهنگ و آموزش عال
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در قالب  اعطای بورس تحصیلی های قبلی اضافه شدن شرایطنامهنامه با آئینتفاوت قابل توجه این آئین

  ی است.دانشگاه دولتی یا دوجانبه یا فرهنگی های علمیامهنموافقت

 (1383)فرانسه، آلمان و ترکیه  یهاامکان ادامه تحصیل دانشجویان دختر مسلمان محجبه دانشگاه .3

در کشورهای اروپایی، شورای انقالب فرهنگی دستور فراهم نمودن  باحجاب دخترانپس از ممنوعیت تحصیل 

فرانسـه، آلمـان و ترکیـه در چارچوب ضوابط  یهادختر مسلمان محجبه دانشگاه دانشجویان شرایط بورسیه

البته این دستور، مورد توجه  را صادر نمود.ایران  دولتی و آزاد یهامربوط و مازاد بـر سـهمیه موجـود در دانشگاه

 مجریان امر قرار نگرفت.

 (1385 )سالها پذیرش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه نامهنییآ .4

گیری در مورد اعطای بورس به تصمیمبرای صورت مفصل به بحث بورسیه پرداخته است و نامه بهآییناین متن 

شورای بورس »متقاضیان و رسیدگی به امور رفاهی، آموزشی دانشجویان غیرایرانی، شورایی تحت عنوان 

 در سازمان امور دانشجویان شجویان غیرایرانیاداره دان در دبیرخانه آن ؛ کهگردید لیتشک «دانشجویان غیرایرانی

داخل  انیامور دانشجومدیرکل  .بودآن برعهده   مسئولیت تشکیل پرونده و پیگیری مصوبات شوراو  گرفتقرار 

داخل وزارت بهداشت،  آموختگانمدیرکل امور دانشجویان و دانش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )رئیس(

، نماینده دانشگاه آزاد اسالمی، امام خمینی المللینماینده دانشگاه بین، ئب رئیس(درمان و آموزش پزشکی )نا

، امور خارجهنماینده وزارت ، نماینده وزارت اطالعات، (فعلی )جامعه المصطفی نماینده مرکز جهانی علوم اسالمی

 ین شورا بودند.از اعضای ا نماینده سپاه، رهبری مقام معظم نماینده نهاد، نماینده جهاد دانشگاهی

های فرهنگی بین دولت ایران و سایر کشورها و همچنین نامهشدگان در موافقتنامه به معرفیاین آیین 3ماده در 

نامه نحو درخواست بورس را این آیین 4در ماده  است. شدهدادهمتقاضیان کشورهای اسالمی اولویت بیشتری 

ایران در سایر  یهایندگینماها و معرفی پذیرش از طریق دانشگاه، خارجی دانشجویانامور مکاتبه فرد با اداره 

 زمانمدتنامه به جزئیات بیشتری از شرایط دریافت بورس و در مواد دیگر این آیین کشورها اعالم نموده است.

 است. شدهاشاره... بورس و

 های کلی فرآیندهای مرتبط با دانشجویان غیرایرانیسیاست .5
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و  1384ه به تغییرات نهادی در شورای عالی انقالب فرهنگی و توجه به مصوبه سال با توج 1400در سال 

زیر نظر این شورا  گذاری کالن برای دانشجویان خارجیشورای راهبردی سیاست، 1386اصالحیه آن در سال 

ر دستور کار قرار دالمللی در ایران . در این شورا یک نقشه راه کلی در زمینه دانشجویان بینشروع به فعالیت نمود

 .استریزی در زمینه پذیرش دانشجویان بورسیه هم بخشی از آن نقشه راه که برنامهگرفته است 

ذکر است متاسفانه الزم به های تاثیرگذار در بورسیه دولتی ایران ذکر شده است.نامهآیین ترینمهم 1-5جدول در 

 .نیستها، برای تحلیل محتوای آنها، قابل دسترس نامهز این آیینبرخی ا

 المللیهای اعطای بورس به دانشجویان بیننامهها و شیوهنامهها، آئین: سیاست1-5جدول 

 کنندهبیتصومرجع  تاریخ نامهیا بخش نامهنیآئ عنوان 

و بهداشت، درمان و  یفرهنگ و آموزش عال وزارت 1375 پذیرش دانشجویان خارجی نامهآیین 1

 آموزش پزشکی

نامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان شیوه 2

 غیرایرانی

و بهداشت، درمان و  یفرهنگ و آموزش عال وزارت 1379

 آموزش پزشکی

در دانشجویان دختر مسلمان محجبه بورس  3

 آلمان و ترکیهفرانسه،  یهادانشگاه

 شورای عالی انقالب فرهنگی 1383

اجتماعی و  -های فرهنگی ساماندهی فعالیت 4

 دانشجویان خارجی برنامهفوق

 شورای عالی انقالب فرهنگی 1384

علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و  توزار 1385 پذیرش دانشجویان غیرایرانی نامهنییآ 5

 آموزش پزشکی

علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و  توزار 1390 بورسیه در مورد دانشجویان نامهآیین 6

 آموزش پزشکی

های کلی فرآیندهای مرتبط با دانشجویان سیاست 7

 غیرایرانی

گذاری کالن برای دانشجویان شورای راهبردی سیاست 1400

 زیر نظر شورای عالی انقالب فرهنگی خارجی

 

 بورس اعطاکننده نهادهایها و سازمان

وزارت علوم،  ها شاملاین دستگاه ؛المللی در ایران فعال هستندهای متعددی در زمینه دانشجویان بینسازمان

امورخارجه،  وزارتهای زیر نظر آنها؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه؛ وزارت تحقیقات و فناوری

ها پلیس مهاجرت، شورای عالی انقالب فرهنگی و دیگر سازمان، اسالمی فرهنگ و ارشادوزارت اطالعات، وزارت 



94 

 

گذار و مجری های سیاستشود مهمترین نهادها، شوراها و سازماندر ادامه سعی می .شودخدماتی میو ادارات 

 د.ندر زمینه بورس معرفی شو

 کارگروه پذیرش .1

بررسی  المللی است.دانشجویان بینجذب های مرتبط با ترین سازمانپذیرش متشکل از نمایندگان مهم کارگروه

دانشجویان بورسیه  برایگیری تصمیم مورد در زیادیاین کارگروه سابقه  دهد کهنشان می 1375نامه سال آیین

سال  بخشنامه دراین کارگروه  نام .اندشدهاز آن خارج آن اضافه یا  هایی بهسازمان طی شده،های ، که در سالدارد

کـل  مـدیراعضای این شورا،  .عنوان گردیده است «اجرایی دانشـجویان غیرایرانـی - مـیشـورای عل» 1379

وزارت  مدیرکل امور دانشجویان و عنوان رئیس()به یامـور دانشـجویان داخـل وزارت فرهنگ و آموزش عال

و ارتباطـات اطالعات، سازمان فرهنگ  و وزارت امـور خارجه گانآموزش پزشـکی، نماینـد بهداشت درمان و

این شورا مرجع اعطای بورس بود . ندالمللی امام خمینی )ره( و دانشگاه آزاد اسالمی بـوداسـالمی، دانشگاه بین

پذیرش  نامهنییآ»با تصویب  1385. در سال را برعهده داشتاجرایـی  یهاهماهنگی بین دستگاهو وظیفه 

گیری در مورد تصمیم منظوربه ،«عالی جمهوری اسالمیها و مراکز آموزش دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه

شورای »اعطای بورس به متقاضیان و رسیدگی به امور رفاهی، آموزشی دانشجویان غیرایرانی، شورایی تحت عنوان 

داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  انیامور دانشجومتشکل از مدیرکل  «بورس دانشجویان غیرایرانی

آموزش پزشکی )نائب آموختگان داخل وزارت بهداشت، درمان و ور دانشجویان و دانش)رئیس(، مدیرکل ام

 مرکز جهانی علوم اسالمیالمللی امام خمینی، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه بین رئیس(، نمایندگان

ها انشگاهدر د رهبری مقام معظم ، جهاد دانشگاهی، نهادامور خارجهوزارت اطالعات، ، فعلی( المصطفی جامعه)

مصوبه شورای راهبردی کالن برای با نیز  1400در سال  ؛تشکیل گردید پاسداران انقالب اسالمی سپاه و نماینده

 .دهدادامه فعالیت می ، به جز دانشگاه امام خمینی،با همان اعضا «پذیرش کارگروه» دانشجویان خارجی

 شور(های ایران در خارج از کمعرفی کنندگان بورسیه )نمایندگی .2

د با حضور در مراکز فرهنگی، توانناعضای شورای بورس هر کدام که در خارج از کشور دارای نمایندگی باشند می

ایران را تبلیغ نموده و افراد شایسته را برای  تحصیلی دولت در سایر کشورها بورس علمی، مذهبی و سیاسی

 .معرفی نمایندبه دبیرخانه شورای بورس  سپس و پرونده تشکیل دهند هاآنبورس انتخاب و گزینش کرده و برای 

 .گرددمیذکردارند حضور که در کشورهای دیگر  کنندگان بورسیهمعرفیدر ادامه 
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  ؛ایران در دیگر کشورها( علمی )رایزن وزارت علومطرف از ی المللنیبی علمی و هایهمکارمرکز 

 ؛یزن فرهنگی ایران در کشورها()را از طرف وزارت ارشاد سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

 ؛رهبری در دیگر کشورها مقام معظم دفتر نهاد 

 ؛کشورهادیگر های ایران در خانهسفارت 

 ؛نمایندگان وزارت اطالعات، خارجه و سپاه در دیگر کشورها 

 ؛المصطفی در دیگر کشورهاجامعهدانشگاه  نماینده 

های دیگر افراد مستعد را شناسایی کرده و تشویق به تحصیل هر یک از این نهادها با توجه به روابط خود در کشور

را برشمرده است. وزارت  مرتبط با این نهادها بورسیه هاینوازنی در مقاله خود نام برخی معرفکنند. در ایران می

، وزارت علوم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، حزب وحدت، مدرسه امام مهدی، وزارت امور خارجه

برخی از این  . (1390نوازنی،هستند )این نهادها  ازجملهدفتر رهبری، حزب اله، بیمه اکو و نهضت بهداشت، 

های ایران در کنسولگری و یا سفارتخانه معموالًنهادها دارای مرکز مستقل و مشخصی در دیگر کشورها نیستند و 

  .کنندفعالیت می

بورسیه که در باال ذکر نهادهای معرف  با استفاده از رسانیروش تبلیغ و اطالعکه،  نتیجه گرفت توانمیبطور کلی 

. همچنین داردرسانی جامع و کامل به تمام افراد مستعد متعددی در زمینه اطالعو اشکاالت  هامحدودیت، گردید

)همچون بنیادهای ایران در خارج کشور مثل  نهادهای دیگرکه  شودباعث میکننده محدود بودن نهادهای معرفی

نتوانند افراد  (و... یاد سعدی و نهادهای داخل کشور مثل معاونت علمی و فناوری و یا وزارت ورزش و جوانانبن

 را به شورای بورس معرفی نمایند.شایسته 

 دبیرخانه شورای بورس .3

های اجرایی )بررسی مدارک و دهد که فرایندبررسی تاریخچه پذیرش و بورسیه دانشجویان غیرایرانی نشان می

انجام  امام خمینی اداره دانشجویان خارجی دانشگاه درصورت متمرکز به 70متقاضیان در دهه پذیرش برای  اد(اسن

مسئولیت  و ه استمستقر گردیددانشگاه  این در نیز دبیرخانه مرکزی پذیرش دانشجونیز در ادامه  .شده استمی

و اعزامی و یا تقاضاهای شخصی  یهائتیبررسـی و کارشناسـی کلیه مدارک و سوابق ارسالی از طریق ه

منتقل بـه وزارت علوم ، پذیرش کمیته علمیابتدا   70اما در اواخر دهه . بر عهده داشته استدولتی را  نامهیمعرف

در  های سراسر کشور،دانشگاه درصورت غیرمتمرکز و بهدانشجو  با تاکید بر پذیرشدر ادامه ه است و گردید
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)نوازنی،  گردیدطراحی در ستاد وزارتخانه « بیرخانه شورای بورس دانشجویان غیرایرانید» ،1385سال  نامهنییآ

 کارگروه ریدبعنوان اداره کل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به. بدین ترتیب، (1390

 .بر عهده گرفتتشکیل پرونده متقاضیان و پیگیری مصوبات شورا را  ،پذیرش

 در ایران المللیدانشجویان بین بورس و فرایند اعطایمراحل 

 توان در سه مرحله مطالعه نمود:المللی در ایران را میبورس دانشجویان بین

 ؛متقاضی مرحله اول: درخواست و پذیرش 

 ؛شدهی بورسمرحله دوم: تحصیل دانشجو 

 آموختگی فردمرحله سوم: دانش. 

 قاضیپذیرش مت درخواست و فرایندمرحله اول: 

خصوص بورسیه، فرایند ارزیابی و نحوه المللی و بهموضوعات در زمینه جذب دانشجویان بین نیترمهمیکی از 

پذیرش متقاضیان است. این فرایند بر اساس رویکرد کلی تمرکز و عدم تمرکز و یا ترکیبی از هر دو رویکرد، 

به بررسی سوابق متقاضیان و شرایط افراد بپردازد دولتی نیاز به شورایی متمرکز دارد که  بورسگیرد. صورت می

دارای ساختاری  باید بورساین . کندها رسیدگی و با رعایت عدالت و شفافیت و ضوابط علمی به درخواست

و پاسخگویی را مسئولیت  در گزینش، ، عدالت و علمی بودنفرآیند اصول شفافیت باشد وهماهنگ و یکدست 

د و هر دانشگاه ندانشگاهی باید بر اساس سیاست عدم تمرکز باشهای گر بورساز سوی دی .مدنظر قرار دهد

که در قسمت بورس دانشگاهی به این موضوع  خود داشته باشد. اختیار باالیی در سنجش و ارزیابی متقاضیان

 پردازیم.می

 توسط متقاضیان )نقاط تماس( دولتی های درخواست بورسیهشیوه

 دهندهارائه، نقطه تماس اولیه فرد با سازمان به یک فرد متقاضی بورس ی اعطایفرایند هایقسمت نیترمهمیکی از 

بورس، استفاده از مراجعه و درخواست  چگونگی دولتی فرد با بورسو نحوه آشنایی رسانی اطالعبورس است. 

 نامهگونه که از آیینمانه، سنتیطور کند. در ایران بهافراد بورس شده ایجاد می انتخاب بسیار زیادی در تفاوت

  داشته است: بورس وجود  برای درخواستمشخص است چندین شیوه عمده  1385سال 

 ؛مکاتبه خود فرد 
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 ؛های ایران در خارج از کشورنمایندگی 

 های دولتی و دانشگاهینامهتفاهم. 

شیوه  نیترمهمدریافت کند،  رسد کسی از طریق مکاتبه فردی در ایران توانسته باشد بورسنمی به نظر کهیدرحال

های توافقی بین دولت ایران از طریق بورس آن از بعدهای ایران در خارج از کشور و انتخاب از طریق نمایندگی

 با دیگر کشورها بوده است.

های یه، فرایندها و بورس)نقاط تماس( اعطای بورسیه در ایران شروعنقطه توان گفت از همان بدین ترتیب می

با توجه به محدود ای است که به گونه بورسیه، نیستندمند، فراگیر، عادالنه و شفاف صورت نظام، بهشدهاعطا 

 افتدتفاق میا ویپیش از مرحله درخواست  فرد اولیه گزینشبودن گستره فعالیت نقاط تماس در کشورهای دیگر، 

در  اگرچهداشت که  هباید توج دهد.یو در نتیجه فراگیری، عدالت و شفافیت بورسیه را تحت تاثیر قرار م

اما این گزینش بعد از  هستندگذار با گزینش همراه های دولتی با توجه به هدف بورسبورسیه ی دیگرکشورها

و قبل از  گیرد نه در ابتداهای شرایط علمی فرد صورت میو پس از بررسی متقاضیاناولیه  فراگیر درخواست

 هایاز طریق معرفی نمایندگیمراحل کلی پذیرش متقاضیان بورسیه دولت ایران  1-5شکل در درخواست فرد. 

 است. شدهدادهنمایش ایران در کشورهای خارجی 

 

 

 

 

 

 

 

 تحصیل دانشجو مرحله دوم:

 هامعرفص از طریق معرفی اشخا

و...(  هاسازمانها، )احزاب، دانشگاه

 مستقر در کشور هدف

تعیین رشته  فرد با توجه به 

 استعداد و شایستگی علمی

  کشور هدفو نیاز  فرد

ارزیابی اولیه درخواست و مدارک 

و  هازنیرامتقاضیان توسط 

 خانهسفارتمسئولین مستقر در 

فرد دانشگاه  انتخاب

 رخانه توسط دبی

تائید نهایی و پذیرش 

 توسط دانشگاه

به نهایی  پذیرشاعالم 

 متقاضی

 : فرایند پذیرش دانشجوی بورسیه1-5شکل 
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المللی است. مشکالت ویان بینالمللی در ایران همانند دیگر دانشجتحصیل دانشجویان بورسیه بین شرایط کلیت

و فهم  آموزشیالمللی در ایران، شامل مشکالت رفاهی و امکانات خوابگاهی، مشکالت و مسائل دانشجویان بین

، دروس علوم انسانی، مشکالت و مسائل اجتماعی در های اول وخصوص در سالدروس به زبان فارسی به

غربت و دوری از خانه،  لیبه دلو روحی روانی  رآکادمیک(فرهنگی )مثل محدودیت پوشش بانوان در فضای غی

اند بورسیه المللی که توانستهخصوص در شهرهای بزرگ و... است. البته دانشجویان بینهای زندگی بههزینه

 از معموالً شوند. این دانشجویان دریافت کنند با مشکالت و مسائل کمتری نسبت به بقیه دانشجویان مواجه می

 هاآن طرف خود ارتباط مستمر دارند و از دهندهبورسهای تحصیلی با نهاد های تحصیلی و کمکاورهمش لحاظ

های خصوص بورسیه، ضرورت وجود برنامهالمللی و بهیکی از موضوعات دانشجویان بینشوند. می حمایت

همچون  ی فرهنگی گوناگونیهابرنامهدر حال حاضر در ایران ها است. برای آن ، اجتماعی و فوق برنامهفرهنگی

 .گرددالمللی ارائه میبرای دانشجویان بین موارد زیر

 ؛جشنواره فرهنگ ملل توسط سازمان امور دانشجویان 

 ؛هاجشنواره فرهنگ ملل توسط هر یک از دانشگاه 

 ؛آموختگیجشن دانش 

 ؛به شهرهای گوناگون ایران های عید نوروزمسافرت 

 تفریحی و مذهبی.گیهای فرهنبازدیدها و برنامه ، 

به آن توجه  که المللی موضوعی استهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان بورسیه و بینبرنامهبطور کلی، 

خصوص دانشجویان بورسیه دولتی که باید از لحاظ رفاهی و علمی بیشتر از دانشجویان به نشده است. ای هشایست

های سازگاری فرهنگی و است برنامه ذکرانیشاگیرند. ان قرار از مورد توجه جامعه میزبپردالمللی شهریهبین

که در پژوهشی دیگر در برنامه آفاق توسط خانم سپیده اکبرپوران با عنوان  هستندهای مفصلی برنامه؛ اجتماعی

است که به  شدهانجام 1401در سال « الملل: تجربه سایر کشورهاسازگاری فرهنگی و اجتماعی دانشجویان بین»

های جهان در این زمینه پرداخته است. این پژوهش در سایت های دیگر کشورها، شهرها و دانشگاهبررسی فعالیت

 آفاق در دسترس است.برنامه 

 آموختگیمرحله سوم: دانش



99 

 

خصوص بورسیه نداشته المللی و بهآموختگان نیز ایران برنامه خاصی برای دانشجویان بیندر زمینه ارتباط با دانش

اند اما ارتباط علمی خود را با دانشجویان حفظ کرده و موردی صورت شخصیبه اگرچه برخی از اساتید ت.اس

های باالتر در این زمینه برنامه مشخصی ها و نه دبیرخانه و نه کارگروهصورت سازماندهی شده نه دانشگاهبه

 اند.نداشته

 های ایراندانشگاه المللی توسطدانشجویان بین بورس

های تحصیلی دو سیاستی هستند که باید که گفته شد تمرکزگرایی و عدم تمرکزگرایی در ارائه بورسیه طورمانه

های در مورد بورسیه زداییهای دولتی و تمرکزدر کنار همدیگر اتخاذ شوند. تمرکزگرایی در مورد بورسیه

ها با شرایط برای ارائه انواع بورسیهها شگاههای دانشگاهی، باید دست داندانشگاهی اهمیت دارد. در زمینه بورسیه

و ارزیابی علمی و فنی متقاضیان و اختیار و مسئولیت در  باز گذاشت را اختصاصی و منابع مالی خود دانشگاه

های ایرانی بندی جهانی، برترین دانشگاههای رتبهسایتبا بررسی  .محول کردرا به دانشگاه  ازیموردنمورد خدمات 

 .است شدهدادهدر جدول زیر نشان  (2023اس )بندی کیو تبهدر نظام ر

 بندی جهانی کیو اسهای ایران در رتبه: برترین دانشگاه2-5 جدول

 شهر رتبه جهانی نام دانشگاه 

 تهران 380 دانشگاه صنعتی شریف 1

 نتهرا 443 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2

 تهران 510-501 دانشگاه تهران 3

 تهران 540-531 دانشگاه علم و صنعت ایران 4

 شیراز 800-751 دانشگاه شیراز 5

 تهران 1200-1001 دانشگاه شهید بهشتی 6

 

 های ایرانی در زمینهفعالیت دانشگاهالمللی، های بینبندیران در رتبهمناسب دانشگاه ای نسبتاًرغم جایگاه علی

المللی های بینترین امتیاز به فعالیتبندی پایینهای رتبهای که در اغلب نظامگونهبسیار محدود است به یالمللبین

وضعیت  المللیی بینهانیز همچون دیگر فعالیت هاآنو بورسیه  المللیجذب دانشجویان بین دانشگاه تعلق دارد.

 پردازیم.المللی میهای ایران در زمینه جذب دانشجوی بیندانشگاه نیترمهمد. در ادامه به معرفی نخوبی ندار

  )ره( ینیامام خم یالمللنیدانشگاه ب .1
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اسالمی  یالمللنیبو با عنوان دانشگاه  1362فعالیت آموزشی خود را در سطح محدود از سال  امام خمینی دانشگاه

امام  یالمللنیبدانشگاه  گردید و بهدهخدا ادغام  عالی آموزش مجتمع با دانشگاه ،1370 سال در آغاز کرد.

 است شدهسیتأسبا اهداف زیر این دانشگاه  داد.تغییر نام  خمینی

 م؛تحقق فرهنگ اسالمی در جهان اسال گسترش و 

  ی؛المللنیبنشر فرهنگ و معارف اسالمی در سطح 

  ؛جهان اسالم برای تعمیق فرهنگ اسالمی یهاتیشخصشناساندن 

 ی؛نون در راستای فرهنگ اسالموم و فاز عل یریگبهره 

  ؛علمی و فرهنگی کشورهای اسالمی ییخوداتکا منظوربهتربیت متخصصان متعهد 

 ن؛ک به گسترش تحصیالت عالی در ایراکم 

  الزم برای توسعه تحقیقات، نوآوری، انتقال و جذب فناوری در  یهانهیزمکوشش در فراهم نمودن

نشر علوم و فنون و فرهنگ و معارف اسالمی در سطح  موازاتبهایران و سایر کشورهای اسالمی 

 ی )سایت دانشگاه(.المللنیب

 

 ی امام خمینیالمللنیب: دانشگاه 2-5 شکل

ی و علوم و تحقیقات اسالمی، ادبیات و علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه، فن دانشکده 7در حال حاضر 

 فعال دانشگاه درمهندسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، معماری و شهرسازی و مرکز آموزش زبان فارسی 

قاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و در م در غیرایرانی دانشجوی 693 و ایرانی دانشجوی 6509 و هستند

 .دارند اشتغال دانشگاه این در تحصیل به آموززبان غیرایرانی دانشجوی 925 و تحصیلیرشته  100بیش از
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درصد کل دانشجویان این دانشگاه است اما در  60المللی تا ظرفیت قانونی دانشگاه در پذیرش دانشجویان بین

تر از هستند، که بسیار پایین از کل دانشجویان درصد 10المللی این دانشگاه حدود حال حاضر دانشجویان بین

رساندن تعداد اهداف جدید دانشگاه را  1401ای در خردادماه دانشگاه در مصاحبه ریاست ظرفیت قانونی است.

 .1در طی دو سال اعالم کرده است ندانشجویاکل  درصد 20 المللی بهبیندانشجویان 

  )ره( ینیامام خم یالمللنیدانشگاه ب بورسیه

 رایط که ضمن دارا بودن ش دشویاین نوع بورس شامل داوطلبانی م :بورس دولت جمهوری اسالمی ایران

ناوری مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پرونده آنان در شورای بورس وزارت علوم، تحقیقات و ف

 .گردندیمطرح و پس از پذیرش، با نامه وزارت علوم برای ادامه تحصیل به دانشگاه معرفی م

 رشد و حصیلی کارشناسی، کارشناسی اهرساله عالوه بر پذیرش وزارت علوم، در مقاطع ت: بورس دانشگاه

 یهاروش دانشگاه و به المللنیپذیرش دانشجویان ب نامهوهیبر اساس ش یرانیاریتعدادی از داوطلبان غ ؛دکترا

 :شوندمیزیر پذیرش 

به  هاآن معتبر تحصیلی مدرک آخرین معدل حداقل که متقاضیانی به بورس نوع این بورس کامل:الف ـ 

 یهشهر پرداخت از معاف و شودیبر اساس سهمیه هر کشور و ظرفیت هر رشته اعطاء مشرح زیر باشد، 

 است (رایگان تحصیل) رفاهی و آموزشی

 18  (:کارشناسی مقطع در تحصیل برای) یدانشگاهشیپ و دیپلم معدل حداقل 

 17  علوم انسانی ریغ و 18  انسانی علوم(: ارشد مقطع در تحصیل برای) حداقل معدل کارشناسی  

 18  (:دکترا مقطع در تحصیل برای) حداقل معدل کارشناسی ارشد 

به  هاآن معتبر تحصیلی مدرک آخرین معدل حداقل که متقاضیانی به بورس نوع این بورس آموزشی:ب ـ 

 پرداخت از معاف صورتو به شودیشرح زیر باشد، بر اساس سهمیه هر کشور و ظرفیت هر رشته اعطاء م

خت شهریه )خوابگاه(، ملزم به پردا یرفاه خدمات از استفاده صورت در دانشجو و است شیآموز شهریه فقط

 رفاهی است.

 17  (:کارشناسی مقطع در تحصیل برای) یدانشگاهشیحداقل معدل دیپلم و پ 

                                                      
  )u.ac.iriki(مصاحبه روزنامه والیت قزوین  با دکتر سید علی قاسم زاده سرپرست دانشگاه به نقل از پایگاه خبری دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( 1
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 16  علوم انسانی ریغ و 17  انسانی علوم(: ارشد مقطع در تحصیل برای) حداقل معدل کارشناسی  

 17  (:دکترا مقطع در تحصیل برای) رشناسی ارشدحداقل معدل کا 

مرکز آموزش زبان فارسی،  یهادوره رایگان آموزش متقاضیان بورس مشروط آموزش زبان فارسی:ج ـ 

 استفاده نمایند.« بورس مشروط آموزش زبان فارسی»از  توانندیتحصیلی دانشگاه م یهاشرط ورود به رشتهبه

 یرشپذ شرایط   

 رانیا یاسالم یجمهور تینداشتن تابع 

 رانیا در اقامت تیممنوع نداشتن و لیتحص ادامه یبرا ینداشتن منع قانون 

 داشتن سالمت روح و روان 

 یامتوسطه  رینظ رانیدر ا جیرا یلیتحص یهادوره از یکی یانیمعادل پا یدارا بودن حداقل گواه 

ورود به  یبرا بیارشد، به ترت یو کارشناس ی(، کارشناسیرسم التیسال تحص 12) یدانشگاهشیپ

 ارشد و دکترا یکارشناس ،یو کارشناس یکاردان یلیتحص یهادوره

 دانشگاه یو انضباط ییدانشجو ،یو ضوابط آموزش ارهایمع تیمتعهد بودن به رعا 

 دانشگاه یمرکز آموزش زبان فارس یآموزش یهادوره در تیموفق یدارا بودن گواه 

 مربوطه گروه یسو از یعلم مصاحبه در تیموفق به منوط یکترد مقطع انیمتقاض هیاول رشیپذ 

 رانیا یآموزش مراکز از که یکارشناس دوره یمتقاض یرانیاری: داوطلبان غیلیتحص مدرک نیآخر 

 ندیخود را ارائه نما یدانشگاهشیو پ پلمیاند، الزم است مدارک دشده لیالتحصفارغ

 یرانیاریغ یکه از مراکز آموزش یداوطلبان زنمراتیر و دانشنامه شامل یلی: مدارک تحصزنمراتیر 

در کشور  رانیا یاسالم یجمهور یکنسول ای یاسیس یهایندگینما دییبه تأ دیاند، باآموخته شدهدانش

 باشد دهیمتبوع داوطلبان رس

  معتبر یاقامت کارت ایگذرنامه 

 ارشد و دکترا( یکارشناس انیمتقاض ژهی)و یلیمقطع تحص نیاز دو استاد آخر یعلم یهانامههیتوص 

 دییکه به تأ یالعالج( و روحصعب و رداریواگ یهایماریب از) یجسم صحت سالمت یپزشک یگواه 

 باشد دهیرس دانشجو متبوع کشور در رانیا یاسالم یجمهور یکنسول ای یاسیس یهایندگیمان

 دانشگاه تهران .2
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 .از تجمیع چندین دانشکده ایجاد گردید 1313ه در سال ترین دانشگاه ایران است کدانشگاه تهران اولین و مهم

های ایران است. تعداد دانشگاه نیتربزرگدانشجو یکی از  45000اکنون با داشتن حدود این دانشگاه هم

نفر در مقطع  250نفر در مقطع دکتری،  300نفر است. حدود  750حدود  دانشگاهالمللی این دانشجویان بین

 کنند.نفر در مقطع کارشناسی از کشورهای مختلف جهان در این دانشگاه تحصیل می 200کارشناسی ارشد و 

 

 بندی کیو اسهای دانشگاه تهران در نظام رتبه: شاخص3-5شکل 

 یالمللنیب انیدانشجو یدانشگاه تهران برا یهاهیبورس

 یهادرخواست. دهدیم یکمک مال ،طیواجد شرا انیدانشجو مشخصی ازتعداد به  هرساله دانشگاه تهران

اتخاذ فرد و مدارک  رزومهبر اساس  ماتیو تصم شودیم یدانشگاه تهران بررس یالمللنیب یدر شورا انیشجودان

 .شودیم

 دیبا شناسی ارشدی کارو برا ؛سال سن 24 ریز دیبا یکارشناس یبرا یلیتحص هیبورس افتیدر انیمتقاض: الزامات

 سال سن داشته باشند. 28 ریز

در دانشگاه تهران اعطا  یفعل یالمللنیب انیدانشجو ای یالمللنیب انیبه متقاض هاهیبورس نیا: انتخاب یهاتیاولو

و  رزومهشامل  یلیتحص شرفتیپ یابیارز قیاز طر کنندگانافتیدر. کنندیمرا برآورده  ریز طیکه شرا شودیم

 .شوندیم خابانتمعدل 

 در دانشگاه تهران یفعل یالمللنیب انیدانشجو یبرا

 یلیدوم تحص ترمانیپادر  16معدل  حداقل 
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 در  دیبا یو کشاورز بایز یهنرها ه،یعلوم پا ،یو مهندس یفن یهارشته انیارشد دانشجو یکارشناس یبرا

 را کسب کنند. 17معدل  یلیدوم تحص ترمانیپا

 در  دیبا یو کشاورز بایز یهنرها ه،یعلوم پا ،یو مهندس یفن یهارشته یکارشناس انیدانشجو برای

حداقل  یلیتحص یهارشته ریسا انیدانشجو یبرا .را داشته باشند 20از  17معدل  یلیدوم تحص ترمانیپا

 است. یضرور یلیدوم تحص ترمانیپادر  20از  18معدل 

 بااستعداد یالمللنیو ب یمل انیمتقاض 

 هیمسلمان و همسا یکشورهااز  انیمتقاض 

 خارج از کشور  یعال آموزش یهاموسسه ریدانشگاه تهران و سا نینامه بتفاهم قیکه از طر یانیمتقاض

 اند.درخواست داده

 یسیانگلو  یبه زبان فارس سلطت. 

 مدرک معتبر  داشتنGRE ،GMAT ،TOEFL ،IELTS با حداقل نمره. 

هستند  هیموظف به پرداخت شهر انیکه دانشجو یدوره کامل ی برادانشگاه تهران معموالً یلیتحص یهاهیبورس

 انیدانشجو یسال برا 4 ،یکارشناس انیدانشجو یسال برا 4) برابر است تحصیل زمانمدتبا  و شودیمارائه 

 این یلیتحص بورس. ارشد( یکارشناس انینشجودا یسال برا 2 ،یدامپزشک انیدانشجو یسال برا 6 ،یدکتر

 . شودیمارائه  درسیبرنامه  کی یط برادانشگاه فق

 باشد: ریچند مورد از موارد ز ای کیممکن است شامل  یلیتحص بورس

 .یفارس یهادوره نامثبت نهیهز .1

 .دانشگاه تهران نامثبت یهانهیهز .2

 .(متأهل -)مجرد خوابگاه دانشگاه تهران .3

 .(هاآنده خانوا کینزد یو اعضا یلیتحص هیبورس کنندگانافتیدر ی)برا مهیب .4

 .دانشکده و دانشگاه تهران /کالج یالمللنیب یشورا دیتائماهانه در موارد خاص پس از  نهیهزکمک .5

 افتیدر طیشرا واجد ،اندکرده افتیدر یلیتحص هیبورسایران  در گریاز منابع د قبالًکه  یانیمتقاض/انیدانشجو

 .نخواهند بوددانشگاه تهران  یلیتحص هیبورس

 تهران یپزشک علوم دانشگاه .3
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یکی از  عنوانبه 1313در سال  گرددبرمی دارالفنون دروس طب در دانشگاه علوم پزشکی تهران که سابقه آن به

 عنوانبهوابسته  یهابخشبعد از انقالب به همراه کلیه  و گردید تأسیسهای دانشگاه تهران دانشکده نیترمهم

دانشجو،  11500شد. این دانشگاه با داشتن بیش از جدا  دانشگاه علوم پزشکی تهران از وزارت آموزش عالی

 . همچنینالمللی هستنددانشجوی بین هاآننفر از  1000که حدود  را داردهای پزشکی بیشترین دانشجو در رشته

، پیراپزشکی، بهداشت، یبخشتوانپزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، ) در ده دانشکده یعلمئتیه 1800 بیش از

 است. دادهیجارا در خود  مرکز تحقیقاتی صدو بیش از  (مامایی پرستاری و

 

 بندی تایمزدر نظام رتبه تهران های دانشگاه علوم پزشکی: شاخص4-5شکل 

 بورسیه در دانشگاه علوم پزشکی تهران

تمدید،  هرسالدر پایان و  دارد سالهکیویان خارجی اعتبار به دانشج علوم پژشکی تهران بورسیه تحصیلی دانشگاه

 .گیردقرار می یموردبررس «کمیته اعطای بورس به دانشجویان خارجی»توسط افزایش و یا کاهش این تسهیالت 

از  شدهاستخراجاین دانشگاه وجود ندارد. اطالعات  شده دربورس  دانشجویانی از میزان دقیق آمار و اطالعات

 های تحصیلی را دریافت کنند.توانند انواع بورسیهنفر می 60الی  50 حدود دهد سالیانهانشگاه نشان میسایت د

 بحث و بررسی

ناقص  های. با بررسی کوتاهی از آماریت بورس تحصیلی در ایران پرداخته شددر این بخش به بررسی وضع

 4000 حدود رقم ایران بهحال تحصیل در شده در توان به این نتیجه رسید میزان کل افراد بورس می شدهگزارش

 اسناد و قوانین مربوط به بورسیه در ایران مطالعه گردید و مشخص شد که فصل رسد. در ادامهنمیدر سال  نفر

دارد. با بررسی فرایندهای چگونگی  وجود به اندازه کافیهای اجرایی نامهاسناد باالدستی و آیین ،زمینه این در

ها و اشکاالت جدی دچار نقص هااین فرایندها و روال توان به این نکته پی برد کهتی در ایران میبورسیه دول
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پذیری و عدالت و فراگیری بورسیه برای شایستگان جای دسترسدر پذیرش متقاضیان،  . عدم شفافیتهستند

 برزمانو همچنین  هاآنرزیابی های ابالقوه، معیارها و شاخص متقاضیانرسانی به بحث جدی دارد. ساختار اطالع

 مسائلنیز دارای  های تحصیلیجایابی دانشجو در رشته و، خدمات استقبال یرساناطالعبودن فرایند گزینش، 

زیادی است.
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 یشنهادهایپ و مسائل یبندجمع :ششم فصل .6
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 مقدمه

کشورهای همسایه ایران  المللی درانشجویان بیناعطای بورس دولتی و دانشگاهی به ددر این پژوهش وضعیت 

های های دیگر شباهتفرهنگی و بسیاری از زمینه سابقه تاریخی، جمعیتی، ازنظرکشور ترکیه . مطالعه گردید

های ایده های اخیر،در سال این کشور بورسیه دولتیتواند با مطالعه عملکرد ایران میزیادی با کشور ایران دارد. 

ای در کشور روسیه دارای تاریخ طوالنی و برجسته. آورد به دست خود ربردی برای نظام آموزش عالیمفید و کا

المللی یکی از کشورهایی است که باالترین دانشجوی بینهزار  283با حدود  زمینه آموزش عالی است این کشور

کند. ولت خود بورس تحصیلی میهزار دانشجو را از طریق د 20جذب دانشجو را دارد. این کشور سالیانه حدود 

کنند. المللی حمایت میصورت جداگانه از دانشجویان نخبه بینهای برجسته روسیه نیز بهعالوه بر آن دانشگاه

اند آموزش المللی توانستههای مالی از دانشجویان بینها و حمایتکشورهای حاشیه خلیج فارس نیز با ارائه بورس

های بورس در بخش از پژوهش با توجه مطالعه سیاستدر این  جهان مطرح کنند.عالی خود را در منطقه و 

با شناخت مسائل و مشکالت بورس در ایران به ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن  همسایه ایران وکشورهای 

  پردازیم.می

 مسائل و مشکالت بورسیه در ایران

 رویکرد کلی سطح دوتوان بر اساس ان را میمللی در ایرلامسائل و مشکالت بورسیه دانشجویان بین

 مطالعه نمود. (آموختگیو دانشتحصیل  ،پذیرش) و تدوین راهبرد( و فرآیندهای اجرایی گذاری)سیاست

 

 : انواع مسائل بورس دولتی در ایران1-6 شکل

 

 

فرآیندهای 

اجرایی

رویکردهای کلی
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 :هاگذاریمرتبط با رویکردها و سیاستمسائل 

  رویکرد بورس دولتی در ایران بیشتر جنبه امنیتی و سیاسی دارد و به موارد فرهنگی و علمی کمتر توجه

 .شودمی

 و  ، حمایت از محرومینفراگیری ،توزیعی در بورس دولتی ایران به اصول زیربنایی آموزش، عدالت

 .شودتوجه نمیو شفافیت  ایهای حاشیهگروه

 ی اهدانشگاه تعداد تعداد دانشجویان بورس شده در هر سال، در زمینه یراهو نقشهدت بلندمریزی برنامه

ها و ... وجود ندارد. توزیع ها، رشتهملیت بهتنوع بخشی  در زمینه پژوهیو آینده هاآنو کیفیت  المللیبین

 .گیردنمی صورت های بلندمدتریزیبا برنامه نیز شدههای بورسها و گرایشرشته

 سائل مربوط به فرآیندهای بورس دولتی در ایرانم

 شیوه دهی، فرایند بورس درفراگیر  روشن و دانشجویان و اساتید ایرانی با توجه به عدم وجود سازوکار

گزینش اولیه و  .دانندمیهمسایه کشورهای  محرومانشایستگان و  حق اجحاف در کنونی بورس دهی را

حتی که  پذیری بورسیه ایران را کاهش داده استفراگیری و دسترساحتمال  ،هاتوسط معرف افراد جذب

 تواند به فساد نیز منجر گردد.می

  از میزان بورس دولتی در ایران وجود ندارد و تعداد ها و مقاطع تحصیلی و... دقیق با جزئیات رشتهآمار

 فعلی بورس نیز کم است.

 است.  و کند ایران برای متقاضیان نامشخص دهی )درخواست، ارزیابی، اعالم( درفرایندهای بورس

 .برای ثبت نام متقاضیان وجود ندارد سایت مشخصیهمچنین 

 نیترمهمیکی از  کهیدرحال وجود ندارد. شدگانی برای بورسهای فرهنگی اجتماعی منسجمبرنامه 

 المللی است. ی فرهنگی بر دانشجویان بینرگذاریتأثهای بورس دولتی در ایران اولویت

 افزایش فشارهای  وغربت دانشجویان بورسیه  باعث تشدید غم های اجتماعی از دانشجویانعدم حمایت

 شود.ها میهای علمی و اجتماعی آنروحی و روانی و تضعیف توانایی

  باعث سردرگمی و فشارهای روحی و  دانشجویان بورسیه وروداول  هایدر روز گرم استقبالعدم

 شود.دگان میانصراف برخی از بورسیه ش

 دولتیهای راهکارهای پیشنهادی برای بورس
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 ی مشخصرساناطالعدر یک پایگاه ط پذیرش و ارزیابی متقاضیان رعایت اصل شفافیت برای اعالم شرای 

 .است دولتی  ویژگی یک بورسیه نیترمهم

 واقع ؛ در یت داردبسیار اهم در ارائه بورسیه ینیگزستهیشاپذیری، انصاف، برابری و رعایت اصول دسترس

گزینش  و باشد فراهمدرخواست برای همه افراد امکان باید نباید گزینش اولیه اتفاق بیافتد و  ابتدای کاردر 

 همگاناین کار تنها با داشتن یک سایت مشخص برای مراجعه  صورت بگیرد.افراد  پس از درخواست

 است. ریپذامکان

 ها به اقشار مختلف )توجه ویژه به رسی فراگیر بورسرعایت اصول عدالت توزیعی برای ایجاد دست

 ؛ضروری است ای(ی حاشیههاگروه

 توصیه  های گوناگون بازاریابیبا استفاده از روش )ایجاد یک نمانام مشخص( برندسازی برای بورس ملی

 ؛گرددمی

 مفید  هاهای مخصوص به اتباع آن کشورهای کشورهای هدف در ارائه بورسهمکاری مشترک با دولت

 ؛است

  های مربوط به های علمی، بورسبورس)المللی علمی و غیرعلمی های مشترک با نهادهای بینارائه بورس

 ؛شایسته پیگیری است زدگان، محرومان، مهاجران و...(جنگ

 های هدف متنوع )دانشجو، استاد، پژوهشگر و...(( و گروهبلندمدت، مدتکوتاههای متنوع )تعریف بورس 

 .بردوری بورس دولتی را باال مین بهرهامکا

  ،صورتبهداشتن یک برنامه مشخص بازاریابی و تدوین نقشه راه برای حداقل بیست سال آینده 

 ؛ضروری است دولتیهای ارائه بورس در مورد سیاست مرحلهبهمرحله

 ؛ضروری است اعطای بورس هایتسریع فرایند 

 ؛کندگزینی کمک میشایسته به برگزاری آزمون برای متقاضیان بورس 

 بورسیه اعطایی نباید احساس تبعیض بین دانشجویان محروم ایرانی و غیرایرانی را دامن بزند. 

 مفید است. های بورسیه در ایرانجذب دانشجو در مورد ویژگی مؤسساتبه  یرساناطالع 

  تعیین میت بیشتری دارد. )سال فعالیت فرهنگی اه 4آشنایی با محیط جدید در روزهای اول برای فرد از

وی در های اولیه به اولیه ورود فرد به ایران و آموزش هایی در روزرسانخدمتیک یا دو کارمند برای 

 .(گرددپیشنهاد می دولتی، دانشگاهی، مسکونیزمینه رفع نیازهای اداری، 
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 ها ) فروشگاهنشگاهخصوص همسایگان داهای اجتماعی با محوریت مردمی )بهو ایجاد گروه یسازفرهنگ-

در  ،در طول زندگی در ایران دانشجویان، شوراهای محل و ساکنان محل و...(( و حمایت از ها، بانکها

 خواهد بود. رگذاریتأثنسبت به ایران بسیار  هاآنهای دیدگاه

 سفرهای تفریحی های فرهنگی باید دانشجو را با تاریخ، فرهنگ و جغرافیای ایران آشنا نماید. عالوه بر برنامه

باید با دانشمندان، فرهیختگان، هنرمندان، ورزشکاران و... دیدار داشته باشند تا دانشجویان و زیارتی و... 

ها در اخبار و فضای مجازی باشند و ارتباط فرهنگی خود را از این پیگیر و دنبال کننده آن ،پس از تحصیل

 طریق با ایران حفظ کنند.

، با نظرانرایط واقعی بورس دولتی در ایران و شناسایی مسائل عمده آن از دیدگاه صاحببرای آشنایی بهتر با ش

از دیدگاه  شدهمطرحبه چند مسئله مهم  ادامه چند تن از افراد دارای تجربه در این زمینه گفتگو انجام شد. در

 نماییم.های ممکن برای رفع این مسائل اشاره میخبرگان اشاره و راه

 های بورس دولتی در ایران از دیدگاه کارشناسانحل: مسائل و راه1-6 جدول

 های پیشنهادیحلراه مسائل و مشکالت بورسیه دولتی نوع 

1 

رد
یک

رو
از 

ی 
اش

ل ن
سائ

م
 

 منابع مالی کم و محدود
ت ها برای حمایها و سمنرایزنی با نهادهای مذهبی، شرکت

 کلی و جزئی از متقاضیان

2 
 دولتی عدم فراگیر بودن و در دسترس بودن بورس

 برای همه افراد
 ایجاد یک پلتفرم برای ثبت نام همه متقاضیان

3 
ها عدم آگاهی مسئوالن، اساتید و کارمندان دانشگاه

 شدگانتعامل با بورس نسبت به رفتار درست در

اخالقی برای  ری ونامه، کدهای رفتاآموزش، تهیه شیوه

 اخالقی هایرفتار یادآوری اهمیتو  کارمندان، مسئوالن

 فساد، انحصار و طوالنی بودن فرایندهای بورس 4
نامه بورس و ایجاد شفافیت در فرایندها، اصالح آیین

 هاسیستمی کردن فرایند

5 
ها و عدم توجه به ق رویکرد امنیتی در گزینشفوت

 کشورها نخبگان و استعدادهای دیگر

دیگر کشورها در مورد پذیرش دانشجویان  رویکردمطالعه 

انقالب اسالمی و داشتن دید  ارزشی بورسیه، رجوع به اصول

 حتی مخالفان نظام نخبگان همه مثبت و بلندمدت در مورد

ل  6
سائ

م
ها

ند
رآی

ز ف
ی ا

اش
ن

 

ی تحصیلی هارشته ضرورت و توزیع عدم توجه به

 شدگاندر بین بورس

ظام آموزش عمومی )ابتدایی( کشورهای هدف، مطالعه ن

جهت تطبیق دروس تحصیلی و مطالعه بازار کار و تعیین 

 نیازهای واقعی کشورهای هدف

 المللیبین آموختگاندانشایجاد نهاد  بورس در هاگذاریسرمایه برداری از نتایجعدم بهره 7

 های مستمرو ارزیابی دهیح نظام آماری، گزارشاصال ایران عدم ارزیابی از میزان موفقیت بورس دولتی 8
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9 
کنندگان بورسیه به محدودکردن نهادهای معرفی

 های وابستهاعضای کارگروه پذیرش و معرف

ها برای عموم متقاضیان و برخط فراگیر کردن درخواست

 کردن درخواست اولیه متقاضیان در فضای مجازی

 

 های دانشگاهیمسائل و مشکالت بورس

 ی در مورد شرایط بورسیه )فرایند بورسیه و زمان( شفافیت ندارند.رساناطالعدر مورد  هانشگاهدا 

 شود.صورت مشخص اعالم عمومی نمیها بهدانشگاه اکثر هایمعیارها و شاخص 

 های دانشگاه در استفاده از منابع گوناگون )جذب حامیان شخصی برای وقف، بورس مشترک با شرکت

 خاصی ندارند. نهاد( برای اعطای بورسیه برنامههای دولتی و مردململلی، سازماناداخلی و بین

 کم است. های دانشگاهی در ایرانتنوع و گوناگونی بورس 

   و شهریه ماهانه(  وآمدرفتهای درسی، سکونت، حمایت کامل یا پرداخت قسمتی از هزینه)حمایت مالی

 محدود است.

 های دانشگاهیئه بورسراهکارهای پیشنهادی برای ارا

 زیادی از  درصد( که تعداد 100تا  20)از  ریمتغهای های با درصدها به ارائه بورستشویق دانشگاه

 دانشجویان را پوشش دهد؛

  ؛های زندگی و تحصیلمسیری برای تامین هزینه عنوانبهایجاد شرایط کار دانشجویی و دستیاری اساتید 

  تحصیل، افزایش  برایافزایش تالش  هدایت دانشجو در مشوق براییک  عنوانبهاستفاده از بورس

 ؛دانشگاه یمشارکت و رعایت اصول انضباط

 از  هاآنالمللی برای جلب حمایت مالی ها و صنایع ملی و بینها با شرکتتوسعه همکاری دانشگاه

 ؛دانشجویان

 سنت وقف توسط خیرین. عنوانبههای مختلف حمایت از بورس 

شدگان بسیار ایجاد یک سازمان مشخص و مسئول برای رسیدگی به فرایند بورسیهباید گفت که در خاتمه 

صورت شدگان باید بهبه دلیل اینکه بورسیه میزان افراد بورس شده افزایش یابد کهیدرصورتاهمیت دارد. 

ساختار فعلی  قرار باشدباطات علمی و فرهنگی برارت هاآننیز با  یلیالتحصفارغویژه خدمت بگیرند و بعد از 

 . نخواهد بودجوابگوی بورسیه شدگان 
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 منابع .7

های (. دیپلماسی علمی در اسناد فرادستی ایران و چگونگی تعامل با سازمان1397پور، طیبه )محمدی و نورمحمدی، مرتضی؛

 183-165(، 7. )المللنامه ایرانی سیاست بین. پژوهشالمللیبین

(. جایگاه دیپلماسی آموزشی در سیاست خارجی عربستان سعودی در منطقه 1395پور، طیبه )نورمحمدی، مرتضی؛ و محمدی

 164-139، 3(5خاورمیانه. فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم. )

 turkiyeburslari.gov.tr گزارش سالیانه بورسالری، قابل دسترس در سایت .(2019ی.ت.ب )

 turkiyeburslari.gov.tr قابل دسترس در سایت . گزارش سالیانه بورسالری،(2020) ی.ت.ب

 turkiyeburslari.gov.tr . گزارش سالیانه بورسالری، قابل دسترس در سایت(2021) ی.ت.ب

Kamble, V. R., & Bobade, P. (2020). A study on the Role of Consultancy in Overseas Education 

(Vol. 22, Issue 4, pp. 19–37). 

 المللی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی(. آموزش عالی بین1395اسکوه، علی )خورسندی ط

(. جایگاه دیپلماسی آموزشی در سیاست خارجی عربستان سعودی در منطقه 1395نورمحمدی، مرتضی؛ ومحمدی پور، طیبه )

 19خاورمیانه. فصلنامه مطالعات جهان اسالم، شماره 

شدن آموزش عالی و آینده دانشگاه در ایران. تهران: المللیالمللی: بین(. دانشگاه ایرانی در سپهر بین1396محمد )حسینی مقدم، 

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 1400گزارش سازمان دانشجویان سال 

در حوزه دانشجویی های آموزش عالی برسه دهه فعالیت نگرشی(. 1392) باشی، محمود؛ مالدیخوشگفتار، حم؛ ترایم سماعیلی،ا

 فناوری و : سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقاتتهران .1360-1390
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