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 : دهیچک

با رویکرد کیفی از نوع های دولتی های علمی بین المللی در دانشگاهپژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت موجود همکاری

های دولتی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و  جامعه مورد مطالعه پژوهش، دانشگاه تحلیل اسنادی انجام شده است.

مرکز مطالعات و     1398و  1397، 1395، 1394های گزارش ارزیابی سال  گیری هدفمند،فناوری بود. با استفاده از روش نمونه

های علم و  دولتی، مراکز پژوهشی و پارک  هایالمللی دانشگاههای علمی بینالمللی از فعالیتهای علمی بینهمکاری

بوده است. که  QSبندی المللی، تایمز، شانگهای و نظام رتبه بندی بین های رتبه های نظام همچنین نتایج و گزارشو   فنّاوری

به  QSبندی نظام رتبه  2020شانگهای و   2019تایمز،  2020بندی  های ایران در رتبهها نیز نتایج حضور دانشگاهاز این گزارش

ها و اسناد و مدارک  های پژوهش فیش، چک لیستابزار جمع آوری اطالعات و داده اند.عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده

های پژوهش حاکی از ها نیز از روش تحلیل توصیفی بهره گرفته شده است. یافتهموجود بود. برای تفسیر  و تحلیل داده

های  های علمی بین المللی در دانشگاههای مورد بررسی وضعیت موجود همکاریآن است که در هیچکدام از شاخص

های پژوهش تدوین یک برنامة جامع و مدّون برای تقویت  دولتی کشور مطلوب نبوده است. بنابراین با عنایت به یافته

ی دانشگاه، تأسیس دفاتر  گیری و اجرایالمللی به سطوح تصمیمهای بینالمللی، تعمیق همکاریهای علمی بینهمکاری

تواند در  المللی میهای علمی بینالمللی آموزش عالی در کشورهای مختلف جهان به منظور گسترش همکاریبین

 های دولتی کشور موثر واقع گردد.های علمی بین المللی در دانشگاهگسترش همکاری
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Abstract: 

The aim of this study was to analyze the current situation of international scientific cooperation in 

public universities with a qualitative approach of documentary analysis. The study population was public 

universities approved by the Ministry of Science, Research and Technology. Using purposive sampling 

method, evaluation report of 1394, 1395, 1397 and 1398 of the Center for International Scientific Studies and 

Cooperation of international scientific activities of public universities, research centers and parks Science and 

technology as well as the results and reports of the international rating systems, the Times, Shanghai and the 

QS rating system. From these reports, the results of the presence of Iranian universities in the 2020 Times 

rankings, 2019 Shanghai rankings and the 2020 QS ranking system have been selected as research examples. 

Data collection tools and research data were checklists, checklists and available documents. Descriptive 

analysis method has been used to interpret and analyze the data. The findings of the research indicate that in 

none of the studied indicators, the current situation of international scientific cooperation in public 

universities of the country has been favorable. 
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 مقدمه

سازی آموزش عالی،  المللیدر ادبیات گسترده بین

مبادالت دانشگاهی مدتهاست که نقش محوری در  

ساختارها و عملکردهای آموزش عالی، به ویژه در  

کشورهای اروپایی، ایاالت متحده، کانادا، استرالیا و  

کند. در مقابل، مطالعات مربوط به نیوزیلند را ایفا می

این پدیده در آسیا از نظر تاریخی کمتر مورد توجه بوده 

(.  همچنین نقش  Chou & Ching  ،2020است )

-المللی با توجه به تغییرات بههای علمی بینهمکاری

تر شده های آموزش عالی برجستهوجود آمده در نظام

المللی ابزاری توانمند در های علمی بیناست. همکاری

جهت ارتقای کیفیت و مشاهده پذیری باال در زمینه 

حساب   تولید دانش نظری و کاربردی در مراکز علمی به

-آید و در واقع پاسخی به فشارها و الگوهای جهانیمی

شدن در زمینه حفظ کارایی، بهره وری و سطح علمی در 

های علمی  عرصه جهانی خواهد بود. همچنین همکاری

المللی عنصر مهمی در رشد و توسعه علمی  بین

 (.Zare Banadkouki  ،2020شود )کشورها محسوب می

لمللی یکی از اَشکال غالب ا های علمی بین همکاری

شدن آموزش عالی است که طیف وسیعی از  المللی بین

های مشترک  های دانشگاهی، اعم از فعالیت فعالیت

های مشترک،  المللی از قبیل برگزاری کنفرانس بین

های آموزشی   تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره

 Lau & Linهای پژوهشی مشترک است ) مشترک، طرح

 ،2017.) chan (۲004نیز همکاری ) المللی   های علمی بین

ها را شامل تبادالت علمی، تدوین برنامة   دانشگاه

های پژوهشی و   درسی، ارائة دروس مشترک، همکاری

داند.   های مشترک می دعوت مشترک برای پروژه

ها،   المللی بین دانشگاه بین -های علمی همکاری

محلی و امکان فرصتی برای ارتباط مالحظات جهانی و  

ادغام ابعاد بین فرهنگی در پژوهش و آموزش را فراهم  

 Aldieri, Kotsemir & Vinci(. Jones  ،۲016سازد ) می

المللی   های علمی بین ( نیز معتقدند که همکاری2018)

ها و مؤسسات آموزش عالی به انباشت،  در دانشگاه

رشد و توسعة سرمایه انسانی و درنهایت منجر به 

( نیز بر  2018) Berchinشود.  درآمد دانشگاه می  افزایش

المللی   های علمی بین سهم و نقش همکاری

ها در حل مسائل پژوهشی، اشتراک دانش بین   دانشگاه

محّققان و حل مسائل جامعة دانشگاهی تأکید  

 اند. کرده

المللی در ایران نیز  از سایقه  های علمی بینهمکاری

که در گذشته ایران در   ای برخوردار است طوریدیرینه

عرصة علم و فنّاوری مهد رجوع اندیشمندان جهان 

گیری های گذشته آن با شکلبوده و بسیاری از موفقیت

چنین ارتباطی بوده که به تحکیم روابط با همسایگان و  

های سیاسی و علمی جهان منجر شده است؛ اّما  قدرت

طی دوران، این ارتباط کمتر شده و در حال حاضر  

های ایران، به دلیل شرایط مذهبی فرهنگی و  انشگاهد

المللی و ماهیت انقالبی و های خاص بینسیاست

های فراوانی  خوی استکباری انقالب اسالمی، با چالش

اند. ساالنه خیل عظیمی از  در این خصوص مواجه

های انسانی کشور، جالی وطن کرده و عازم  سرمایه

جامعی برای  شوند و برنامةکشورهای مختلف می

اعزام، بازگشت و یا جبران خروج آنها از طریق تبادل  

-(. بینRamezani et al, 2018) دانشجو و ... وجود ندارد

های اخیر با سازی آموزش عالی در ایران در دههالمللی

یافته  اعزام دانشجویان و اساتید به کشورهای توسعه

الی سازی در آموزش عالمللیشروع شده است؛ اما بین

های فرهنگی،  ها و محدودیتایران همواره با چالش

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو بوده است و 

های الزم جهت حرکت به  نگاریها و آیندهریزیبرنامه

شدن آنچنان که شایسته است، انجام  المللیسمت بین

نشده است. عوامل یاد شده و ضعف در نگرش و عدم  

ش مدیران آموزش عالی و  نگری در بینتفّکر آینده

-های کشور موجب شده است که فرایند بیندانشگاه

های کشور فقط در حد تئوری سازی دانشگاهالمللی

بماند و در سطح علمیاتی هنوز اقدامات خاّصی صورت  

 نگرفته است.

-های الزم برای بینزمینهاز جمله شرایط و پیش 

در    ها و مؤسسات آموزش عالیشدن دانشگاهالمللی
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گذار و  سطح کالن حمایت دولت، نهادهای قانون

گذار در زمینة آموزش عالی است. در سطح  سیاست

دانشگاه نیز وجود استقالل دانشگاهی و آزادی علمی از  

-شدن در دانشگاهالمللیجمله شرایط اساسی برای بین

(. در کشور ما در   Khorsandi Taskooh, 2015هاست )

-ها برای بینز دانشگاهسطح دولتی حمایت الزم ا

گیرد و در سطح دانشگاه نیز  شدن صورت نمیالمللی

المللی برخوردار نیستند و  مدیران دانشگاه از دانش بین

-هایشان اهمیت زیادی به بینها و طرحدر برنامه

هم از   دهند و هنوزسازی دانشگاه نشان نمیالمللی

الی شدن آموزش عالمللیمزایا و منافع حاصل از بین

 آگاه نیستند. 

های متعددی در سطح جهانی نظیر ها و کنگرهاجالس

اجالس جهانی "آموزش عالی در قرن بیست و یکم:  

م در مقر یونسکو در    1998دیدگاه و عمل" که در سال 

پاریس برگزار شد و همچنین اجالس جهانی "علم در  

سدة بیست و یکم: تعهدی نوین" که در کشور  

-د، بر اهمیت و ضرورت همکاریمجارستان برگزار ش

 اندها تأکیده کردهالمللی دانشگاههای علمی بین

المعارف آموزش عالی به نقل از مهرآور گیگلو، )دایره

. در سطح مّلی نیز در اسناد باالدستی نظیر قانون (1400

اساسی جمهوری اسالمی ایران )قسمت "ب" و "ج" بند 

بر استفاده از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران   6

علوم و فنون و تجارب پیشرفتة بشری و تالش در 

کند(؛ سند چشم انداز بیست  پیشبرد آنها تأکید می

، نقشة جامع 1404سالة جمهوری اسالمی ایران در افق 

علمی کشور، قانون برنامة پنجم و ششم توسعه،  

های کلی علم و فنّاوری بر اهمیت و ضرورت  سیاست

المللی در راستای توسعه و ینهای علمی  بهمکاری

 آبادانی کشور تأکید شده است. 

دهند که رهبران آموزش مطالعات مختلف نشان می

عالی در جهان به طور روز افزونی بنا به دالیل 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در تالش برای  

 Seeberهای خود هستند )المللی نمودن دانشگاهبین

& et al ،2016 ؛Altbach ،2015 ؛Childress ،2009  .)

( ؛ 2012) Hoekman& et alهای پژوهش همچنین یافته

See (2019 ؛)Aarons& et al (2019 و  )Widmer& et al 

( نیز حاکی از آن است که موانع فرهنگی و  2015)

های علمی ترین مانع در بحث همکاریسیاسی، مهم

 Mehravar Gigloهای پژوهش المللی است.  یافتهبین

et al  (2020نیز نشان می )  ،دهد که عوامل سیاسی

فرهنگی، ساختاری، سیاستگذاری، فناوری ارتباطات و 

اطالعات، زیرساخت مالی، فضا و تجهیزات، عوامل  

ترین عوامل بازدارنده همکاری های فردی و زبانی مهم

پژوهشی بین المللی در نظام آموزش عالی کشور 

 Mehravar Gigloهای پژوهش افتهاست. همچنین ی

et al  (2021حاکی از آن است که گفتمان ) ،های فرهنگی

اقتصادی، بین المللی بودن علم  و گفتمان سیاسی   

های شکل دهنده به همکاری های ترین گفتمانمهم

علمی بین المللی در نظام آموزش عالی کشور است. 

Mehravar Giglo et al  (2021  )های پژوهش یافته

های آموزشی،   همچنین  حاکی از آن است که همکاری

های پژوهشی، مشارکت اعضای هیأت علمی   همکاری

المللی، عوامل فرهنگی، اصالح   های بین در فعالیت

ساختار دانشگاه، بسترسازی مناسب برای استفاده از  

ها و   فناوری ارتباطات و اطالعات در دانشگاه، برنامه

ترین  شدن به عنوان مهم نیهای دولتی و جها سیاست

های همکاری علمی بین المللی در آموزش عالی مولفه

 Mehravar Giglo etاست. همچنین در پژوهش دیگر 

al  (2020  ،موانع ساختاری، فرهنگی، سیاسی، زبانی )

های فیزیکی به عنوان   مالی و تجهیزات و زیرساخت

ز  المللی ا های علمی بین ترین موانع همکاری مهم

های دولتی و   الملل دانشگاهدیدگاه مدیران بخش بین 

نظران این حوزه شناسایی شد. با عنایت به  صاحب 

نکات ذکر شده پژوهش حاضر بر آن است تا  وضعیت  

های  موجود همکاری های علمی بین المللی در دانشگاه

دولتی کشور را مورد تحلیل قرار دهد و راهکارها و 

در راستای توسعه همکاری  توصیه های سیاستی را  

های علمی بین المللی در دانشگاه های دولتی کشور 

 ارائه دهد.

 

 روش تحقیق

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و با رویکرد کیفی 

از نوع تحلیل اسنادی انجام شده است. برای انجام 

 پژوهش فرایند زیر طی شده است: 
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ؤاالت:  مرحلة اول؛ انتخاب موضوع، تعیین اهداف و س

در این مرحله بعد از انتخاب موضوع، باید سؤاالت و 

اهداف پژوهش را تعیین کرد که پژوهشگر را به طور  

هدفمند برای بررسی های اکتشافی که مرحله دوم در 

سازد. سؤاالت  اجرای روش اسنادی است، آماده می

مرتبط با روش اسنادی، با توجه به نوع موضوع و  

ؤاالت "چیستی"، "چرایی" و توانند سسطح بررسی می

"چگونگی" را در بر بگیرند. در این مرحله سؤال پژوهش  

های علمی عبارت بود از اینکه: وضعیت موجود همکاری

 های دولتی کشور چگونه است؟المللی در دانشگاهبین

های اکتشافی و پیشینه پژوهش:  مرحله دوم؛ بررسی

ه پژوهشگر برای بسط دیدگاه خود و تعیین دامن

پردازد. کارکرد این  های اکتشافی میپژوهش به بررسی

های شخصی و آماده شدن بررسی، پرهیز از قضاوت

ها در های مختلف است. بررسیبرای پذیرفتن دیدگاه

این پژوهش شامل مطالعات اولیه )یافتن منابع 

اصلی و عمده( و مشورت با اساتید راهنما و مشاور 

العات اولیه و  بندی مطبوده است. پس از جمع

-های علمی، پژوهشگر چند مهارت را کسب میمشورت

صی موضوع، 
ّ
کند: آشنایی با ادبیات و واژگان تخص

ترسیم کلی حوزه مطالعاتی و دامنه آنها، جهت دادن 

های علمی یا مراکزی  به مسیر پژوهش، یافتن پایگاه

ها به آنها رجوع کند. محل  که باید برای کسب داده

ها و اطالعات در پژوهش حاضر  دهدسترسی به دا

های زیر بوده است: مراجعة حضوری به  شامل میدان

-های علمی بینمرکز مطالعات و همکاری  سازمان

-های رتبههای علمی، رجوع به سایتالمللی، پایگاه داده

 . QSبندی بندی تایمز، شانگهای و نظام رتبه

ارغ مرحلة سوم؛ انتخاب رویکرد نظری: روش اسنادی ف

از سنّت فکری و نظری پژوهش نیست. اساساً مطالعه  

منابع نیازمند وحدت پارادایمی است و اتّصال فکری 

های نظری معین، باعث جهت  پژوهشگر به رهیافت

 شود.دادن به مسیر مطالعه و انجام پژوهش می

گیری : در این مرحله بر اساس مرحلة چهارم؛ نمونه

بندی منابع ستهگیری مطالعه به د اهداف و جهت

پرداخته شد. با توجه به اینکه همه منابع دارای ارزش 

علمی و محتوایی یکسانی نیستند با استفاده از روش  

-گیری هدفمند با توجه به اهداف پژوهش مرتبطنمونه

ترین منابع انتخاب شد. منابع انتخاب شده عبارتند از:  

های علمی گزارش ارزیابی مرکز مطالعات و همکاری

-المللی دانشگاههای علمی بینالمللی از فعالیتینب

های علم و فنّاوری های دولتی، مراکز پژوهشی و پارک

، 1394های بوده است که در این پژوهش گزارش سال

به عنوان نمونه پژوهش انتخاب   1398و  1397، 1395

بندی   های رتبه های نظام شدند. همچنین نتایج و گزارش

بوده  QSبندی شانگهای و نظام رتبه  المللی، تایمز، بین

های ها نیز نتایج حضور دانشگاهاست. که از این گزارش

  2020شانگهای و   2019تایمز،  2020بندی  ایران در رتبه

به عنوان نمونه پژوهش انتخاب   QSبندی نظام رتبه

 اند.شده

مرحلة پنجم؛ بازخوانی متون و مطالعه منابع:  در این  

خاب شده چندین بار مورد مطالعه  مرحله متون انت

ترین برداری مهمقرار گرفت و به صورت دستی و فیش

 برداری شد.نکات مربوط به پژوهش حاضر یادداشت

مرحلة ششم؛ پردازش  و گزارش پژوهش: پردازش و  

هایی است که  نگارش نهایی مستلزم رعایت تکنیک

 دهد:نتیجه آن، گزارش پژوهش را شکل می

ارزیابی مطالب و گزینش آنها اهمیت  الف( پردازش:

وافری در روش تحلیل اسنادی دارد. گزارش نهایی  

ربط  صرفاً کنار هم قرار دادن مطالب با ربط و بی

نیست. در مرحله پیشین پژوهشگر تالش کرده تا  

ترین مطالب را انتخاب کند و در این مرحله نیز مرتبط

رد نّقادانه  کند. داشتن رویکاقدام به پاالیش مطالب می

در وارسی مطالب در این مرحله به پژوهشگر کمک  

کند، تا بدون سوگیری ذهنی مطالب را به صورت می

انتقادی مورد بررسی قرار دهد. بازخوانی مجدد مطالب 

ها در این  بندیها یا مقولبهو تجدید نظر در عنوان بندی

شود. همچنین در جمع بندی و نگارش  مرحله انجام می

پژوهشگر به سؤاالت پژوهش مراجعه کرده تا  نهایی 

های خود را مورد ارزیابی کنندگی پاسخقوت اقناع
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انتقادی قرار دهد تا مشخص شود تا چه اندازه توانسته 

اهداف پژوهش را محّقق سازد. اشباع مطالعاتی زمانی 

شود که سؤاالت و اهداف اصلی پژوهش به  حاصل می

 ده باشند.ای پاسخ داده شطور قانع کننده

ب( گزارش و خاتمه: نتیجه هر پژوهش اسنادی به یک  

شود. این نقطه نظر بنا به تعداد  نقطه نظر منتهی می

منابع مورد بررسی و قدرت تحلیلی پژوهش، ممکن 

گیری نظریه یا گمانه زنی نظری منتج  است به شکل

 گردد.

 

 های تحقیق یافته

وضعیت   در این پژوهش برای پاسخ به این پرسش که

های  المللی در دانشگاههای علمی بینموجود همکاری

دولتی کشور چگونه است؟ از اسناد و مدارک موجود در 

 این زمینه استفاده شد. 

-کشورهای هدف و راهبردی برای همکاری علمی بین

المللی  بین های علمی کشورهای هدف همکاری المللی:

رهای برای آموزش عالی ایران در حوزة توسعه، کشو

عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، یمن و کشورهای  

همسایة مسلمان است، اما کشورهای هدف همکاری 

المللی در حوزة راهبردی، کشورهای آلمان،  علمی بین

ایتالیا، اتریش، روسیه، چین، ژاپن، کره، فرانسه و اتحادیه 

های علمی  عنوان یک هوّیت مستقل در همکاری اروپا به

 است.المللی  بین

شاخص اول: تولید مقاالت مشترک علمی با سایر  

 کشورهای جهان

چاپ مقاالت مشترک علمی با محّققان خارجی و داخلی،  

های علمی عنوان یک نشانگر مهم در همکاری به

آید. چاپ   حساب می المللی در آموزش عالی کشور به بین

های مشترک در  مقاالت مشترک علمی نتیجة فّعالیت

است: انجام پروژه مشترک تحقیقاتی،  های زیر بخش

استاد راهنمای مشترک دانشجویان دکتری،  تبادل  

های مطالعاتی محّققان و اعضای هیأت علمی و   فرصت

های بزرگ   های دانشگاه گیری از ظرفیت آزمایشگاه بهره

 دنیا. 

 ۲018-۲013ا کشورهای جهان: اسکاپوس (. تولید مقاالت مشترک علمی ایران ب1جدول شمارة )

۲013 ۲014 ۲01۵ ۲016 ۲01۷ ۲018 

 مشترک کل مشترک کل مشترک کل مشترک کل مشرک کل مشترک کل

4۲133 8084 44۷41 8۹38 44۷6۷ ۹۵۷3 ۵۲38۲ 11۲8۲ ۵6086 13068 ۵۹408 118۷6 

 2/19%  ۲0%  4/21%  5/21%  3/23%  ۲0% 
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 این در دولتی هایدانشگاه موجود وضعیت بررسی 1

 الی ۲013 های سال بین که دهدمی نشان شاخص

 ثابتی روند دولتی هایدانشگاه شاخص این در ۲01۹

 ،13۹6-13۹۷ تحصیلی سال در و اند داشته

 امیرکبیر، صنعتی دانشگاه تهران، دانشگاه

 مدرس، تربیت دانشگاه اصفهان، صنعتی دانشگاه

 دانشگاه و  تبریز دانشگاه شریف، صنعتی دانشگاه

 کشور برتردولتی دانشگاه ۷ ترتیب به  شیراز

 محّققان با علمی مشترک مقاالت تولید درزمینه

 اند. بوده خارجی و داخلی

 در ایران های دانشگاه وضعیت دوم: شاخص ۲

 جهانی های بندی رتبه

 المللی بین بندی رتبه های نظام های گزارش و نتایج  3

 محل انتخاب برای اعتمادی و استناد قابل معیار

 و است المللی بین دانشجویان تحصیل

 را المللی بین بندی رتبه های نظام پژوهشگران

 و عالی آموزش کیفیت توسعة و رشد برای مبنایی

 ,SHIN) دانند می ها دانشگاه رقابتی مزّیت افزایش

TOUTKOUSHIAN & TEICHLER ،۲011 ؛ LEE ،۲013.) 

 ازجمله بیرونی عوامل تأثیر مطالعات همچنین

 المللی بین بندی رتبه های نظام در دانشگاه حضور

 ,ELKEN ) است کرده تائید دانشگاه هوّیت در را

HOVDHAUGEN & STENSAKER ،۲016.) شاخص این در 

 دولتی های دانشگاه حضور وضعیت بررسی به

-رتبه نظام و شانگهای تایمز، بندی، رتبه سه در ایران

 است: شده پرداخته QS ندیب

بندی تایمز یکی از معتبرترین  رتبه پایگاه :بندی تایمز رتبه

های  المللی است که دانشگاه بندی بین های رتبه نظام

شاخص به    13بندی از  این رتبه کند. بندی می جهان را رتبه

معیار کلی، آموزش با   ۵( در قالب ۲شرح جدول شمارة )

درصد، استنادها با وزن 30درصد، پژوهش با وزن 30وزن 

درصد و ارتباط با    ۵/۷المللی با وزن  درصد، وجهه بین30

 درصد بهره گرفته است.  ۵/۲صنعت 

 ایمزهای رتبه بندی ت( . معیارها و شاخص۲جدول شمارة )

وزن 

 معیار

وزن   ها شاخص معیار

 شاخص

 آموزش % 30

 

 % 1۵ بررسی شهرت: آموزش

نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیأت 

 علمی

6 % 

نسبت کل دانشجویان کارشناسی به اعضای 

 هیأت علمی

۵/4 % 

نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائة شده 

 توسط مؤسسة

۲۵/۲ % 

به تعداد اعضای  سدرآمد مؤسسه نسبت

 هیأت علمی

۲۵/۲ % 

 % 18 بررسی شهرت: پژوهش پژوهش % 30

 % 6 درآمد پژوهش

های منتشرشده به ازای هیأت  تعداد مقاله

 علمی

6 % 

های  میانگین تعداد استنادها به ازای مقاله استنادها % 30

 منتشرشده

30 % 

۵/۲ 

% 

ارتباط با  

 صنعت

به ازای درآمد پژوهشی حاصل از صنعت 

 اعضای هیئت علمی

۵/۲ % 

۵/۷ 

% 

وجهة 

 المللی بین

المللی به  نسبت اعضای هیأت علمی بین

 بومی

۵/۲ % 

 % ۵/۲ المللی به بومی نسبت دانشجویان بین

های منتشرشده مشترک با   سهم مقاله

 نویسندگان همکاری خارجی

۵/۲ % 

 

 ۲01۲اسالمی ایران بین سال های های برتر جمهوری  (. تعداد دانشگاه3جدول شمارة )

 بندی تایمز در رتبه  ۲0۲0تا 

 ۲0۲0 ۲01۹ ۲018 ۲01۷ ۲016 ۲01۵ ۲014 ۲013 ۲01۲ سال

 40 ۲۹ 18 13 8 ۲ 1 1 1 تعداد
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 بین در که دهدمی نشان (3) شمارة جدول نتایج  5

 و دانشگاه یک  تنها ایران از  ۲014 تا  ۲01۲  هایسال

 صنعتی و شریف صنعتی دانشگاه دو ۲01۵ سال در

 در ولی اند.داشته حضور بندی رتبه این در اصفهان

 در و مورد 8 به  ایران ها دانشگاه تعداد ۲016 سال

 به تعداد این ۲01۹ و ۲018 در و مورد 13 به ۲01۷ سال

 در است. یافته  افزایش مورد ۲۹ و 18  به ترتیب

-رتبه این به جدید دانشگاه 11 ورود با نیز  ۲0۲0 سال

 از بندیرتبه این در ایران هایدانشگاه تعداد بندی،

 40 به کشور ۹۲ از  جهان برتر دانشگاه 13۹6 بین

 نیز (4) شمارة جدول نتایج است. رسیده دانشگاه

 هایدانشگاه اخیر هایسال در که دهدمی نشان

 قابل رشد از یبندرتبه این در حضور لحاظ به ایران

 حضور نتایج ادامه در اند.بوده برخوردار توجهی

 تایمز 2020 بندیرتبه در کشور دولتی هایدانشگاه

 است. گردیده ارائه (4) شماره جدول در

های کشورهای های برتر ایران در مقایسه با دانشگاه(. رتبه دانشگاه4جدول شمارة )

 ۲0۲0جهان در سال

وجهة  

-بین

 المللی

ارتباط  

با  

 صنعت

رتبه   آموزش پژوهش استنادات

در 

 آسیا

رتبه  

در 

 جهان

نام  

 دانشگاه

1۷.1 4۲.۲ ۹۹.8 ۲1.۲ 1۵.3 43 3۵1-

400 

صنعتی  

نوشیروانی  

 بابل

1۵.6 3۵.۷ ۹1.8 1۵.۵ 1۵.1 - 401-

۵00 

 یاسوج

۲1.۹ ۷6.۵ 43.۲ 31.8 34.۲ 80 ۵01-

600 

 امیر کبیر

18.۷ 3۵.6 ۷۵.۲ 18.۲ 1۹.6 ۹۹ ۵01-

600 

 کاشان  

1۹.۹ 34.۵ ۷3 1۲.3 ۲8.1 1۵0 ۵01-

600 

علوم 

پزشکی 

 مشهد

۲3.۷ ۹۹.8 41 36.۷ ۲8.۹ 86 ۵01-

600 

صنعتی  

 شریف

۲۲.8 ۵۹.3 48 16 44.۵ 1۲۹ ۵01-

600 

علوم 

پزشکی 

 تهران

۲0.۷ 34.۷ ۷8 8.۵ 1۲.3 - 601-

800 

دانشگاه 

بین المللی 

امام 

 خمینی

۲0.۷ 43.4 ۵۲.6 10 3۷.۷ ۲01-

۲۵0 

601-

800 

علوم 

پزشکی 

 ایران

16.8 ۹6.3 4۲.6 33 ۲۷.8 10۷ 601-

800 

علم و  

صنعت 

 ایران

۲۲.6 8۵.۵ 41.۷ ۲3.4 ۲۵.4 10۹ 601-

800 

صنعتی 

 اصفهان

1۷.۲ 64 3۷.3 14.6 4۲.۹ ۲01-

۲۵0 

601-

800 

علوم 

پزشکی  

شهید 

 بهشتی

16.۷ 4۷.۹ 46.6 ۲0.3 ۲3.۷ 138 601-

800 

صنعتی  

 شیراز

1۹.۵ 4۲.۹ 4۲.۲ 1۹.۹ ۲۷.۹ 1۵۵ 601-

800 

 تبریز

1۵.۹ 34.۵ 36.۷ 1۲ 4۵ - 601-

800 

علوم 

پزشکی 

 تبریز

۲3.3 34.4 38.۷ ۲3.۵ 36.۷ 134 601-

800 

 تهران

۲1.۲ 41.8 ۲3.1 18.۵ ۲۵.۹ ۲01-

۲۵0 

801-

1000 

 فردوسی

1۷.۵ 4۵.۵ 13.4 ۲۲.6 30.۹ ۲۵1-

300 

801-

100 

 اصفهان

16.1 3۷.4 ۲۲.4 11.۹ 40.۹ - 801-

1000 

علوم 

پزشکی 

 اصفهان

1۹.۷ 46.4 ۲۵.1 ۲3.۷ ۲4.6 ۲01-

۲۵0 

801-

1000 

صنعتی 

خواجه  

نصیر 

الدین  

 طوسی

1۷.۵ 3۹.3 46.6 13.1 14.۵ - 801-

100 

 کردستان

1۷.۲ 3۷.4 3۲.۹ 11.6 ۲8.۲ 18۵ 801-

1000 

 مازندران

1۹.6 66.۹ 38 1۹ ۲۲.1 ۲01-

۲۵0 

800-

1000 

شهید 

 بهشتی

18.1 ۵۷ ۲۷.۲ ۲۵ ۲4.8 1۹۵ 801-

1000 

 شیراز

1۵.۲ 36.8 16.8 ۹.۹ 18.1 3۵1-

400 

 الزهرا 1001+

14.8 36.6 ۲3.۷ 1۲.6 18.1 ۲۵1-

300 

شهید  1001+

مدنی 

 آذربایجان

 بیرجند 1001+ 401+ 16.4 8 8.6 34.6 16.۷

16 3۵.3 ۲۵.8 1۵.3 ۲۲.۲ ۵01-

600 

بوعلی   1001+

 سینا

1۵.۷ 34.8 ۲۹.۵ 13.6 ۲0.4 ۲۵1-

300 

 گیالن 1001+

1۷.1 44.۷ ۲1.۲ 1۲.۷ ۲8 301-

3۵0 

 خوارزمی 1001+

 سمنان 1001+ - 16.۹ ۹.۹ 3۹.3 34.4 16.۵

 شاهد 1001+ - 1۹.3 11.6 10.6 3۷.۲ 14.۵

1۵.1 41.6 1۵.1 13.۷ 1۷.8 3۵1-

400 

باهنر   1001+

 کرمان

شهید  1001+ - ۲۷.۲ 18.4 16.۲ 66.۲ 16.3

چمران 

 اهواز

 شهر کرد 1001+ - 1۵.6 11.1 3۵.۵ 34.8 1۵.6

18.۲ 3۵.۹ ۲۷.8 13.8 1۷.۷ 3۵1-

400 

صنعتی   1001+

 شاهرود

علوم  1001+ - 16.۲ 10.۷ ۲0.۷ 3۵.1 16.۵

پزشکی  

 شیراز

14.۹ 38.1 18.3 1۲.۹ ۲0 301-

3۵0 

 ارومیه 1001+

16.6 36.۹ 16.1 14.4 16.6 3۵1-

400 

 یزد 1001+

18.۷ 43.8 ۲8.۵ 1۲.3 1۷ 301-

3۵0 

 زنجان 1001+
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 جمع در ایران از دانشگاه 40 تایمز ۲0۲0 سال بندی رتبه در 

  که حضورداشته، کشور ۹۲ از جهان برتر دانشگاه 13۹6

 دانشگاه 7 و علوم وزارت نظر زیر دولتی دانشگاه 33

 دانشگاه 11 افزایش با ایران است. بوده پزشکی علوم

 را ها دانشگاه حضور رشد بیشترین ،2019 سال به نسبت

-دانشگاه چند هر است. داشته جهان های کشور بین در

 با دانشگاه 1396 بین در حضور و کّمی لحاظ به ایران های

 بندیرتبه این در جدید دانشگاه 11 حضور افزایش

 داشته جهان هایدانشگاه بین در را حضور رشد بیشترین

 هادانشگاه هایرتبه ارتقای و کیفی لحاظ به  ولی است،

 هایداده تحلیل است. نیاورده بدست را چندانی توفیق

-دانشگاه از کدام هیچ که دهدمی نشان (4) شمارة جدول

-نگرفته جای دنیا برتر دانشگاه 100 بین در ایران برتر های

 500 بین یاسوج و بابل نوشیروانی دانشگاه دو فقط اند،

 برتر دانشگاه 100 بین در اند.گرفته جای دنیا برتر دانشگاه

 ،44 رتبه در بابل نوشیروانی دانشگاه، 4 فقط نیز آسیا

 در کاشان و 86 رتبه در شریف صنعتی ،80رتبة در امیرکبیر

 شدة کسب امتیاز همچنین است. گرفته جای 99 رتبه

 پنچگانة؛ هایشاخص از یک هر در ایران برتر هایدانشگاه

 وجهة و صنعت با ارتباط استنادات، پژوهش، آموزش،

 را امتیاز باالترین که دهد،می اننش نیز المللیبین

 در آن از بعد و استناد شاخص در ایران هایدانشگاه

 سه در وضعیت اما اند،گرفته صنعت با ارتباط شاخص

 چندان المللیبین وجهة شاخص ویژهبه دیگر شاخص

 که صورتی در ایران هایدانشگاه است. نبوده مطلوب

-به و پژوهش آموزش، یعنی، شاخص سه این در بتوانند

 هایبندیرتبه در کنند، پیشرفت المللیبین وجهة ویژه

 و برند نتیجه در که داشت، خواهند خوبی رشد المللیبین

 خواهد آینده در مثبتی تغییر ایران هایدانشگاه جایگاه

 کرد.

 از دیگر  یکی شانگهای بندی رتبه  :شانگهای بندی رتبه

 توسط آن نتایج که است جهانی های بندی رتبه معتبرترین

 شانگهای شود. می منتشر ژیائوتنگ شانگهای دانشگاه

 المللی بین سطح در بندی رتبه معتبر نظام سه از یکی

 علمی، هیأت اعضای کیفیت آموزش، کیفیت است.

 برده کار به معیار چهار سرانه، عملکرد و پژوهشی برونداد

 شش توسط که است شانگهای بندی رتبه نظام در شده

 شوند: می ارزیابی (5) شمارة جدول شرح به صشاخ

 شانگهای بندی رتبه های شاخص (.۵) شمارة جدول

 معیار ها شاخص وزن 

10% Alumni التّحصیالن برندة جایزة نوبل و مدال   : فارغ

 فیلدز

کیفیت 

 آموزش

۲0% Award  اعضای هیأت علمی برندة جایزة نوبل و :

 مدال فیلدز

کیفیت 

اعضای 

 حوزة موضوعی ۲1: پژوهشگران پر استناد در HiCi %۲0 هیأت علمی

برونداد  N&S : مقاالت منتشرشده در مجالت ساینس و نیچر ۲0%

 پژوهشی

۲0% PUB   مقاالت نمایه شده در نمایة استنادی علوم و :

 نمایه استنادی علوم اجتماعی

10% PCP عملکرد   : سرانة عملکرد علمی هر دانشگاه

 ساالنه

 

بندی شانگهای در بین   های ایران در رتبه (. وضعیت حضور دانشگاه6شمارة )جدول  

 ۲01۹تا  ۲014سال های 

 بندی شانگهای های ایران در رتبه نتایج حضور دانشگاه 

 ۲014 ۲01۵ ۲016 ۲01۷ ۲018 ۲01۹ نام دانشگاه

 تهران
301-

400 

301-

400 

301-

400 

301-

400 

۲01-

300 

301-

400 

صنعتی 

 امیرکبیر

۵01-

600 

401-

۵00 

401-

۵00 

401-

۵00 
- - 

صنعتی  

 شریف

401-

۵00 

۵01-

600 

۵01-

600 
- 

401-

۵00 
- 

علوم 

پزشکی 

 تهران

401-

۵00 

۵01-

600 

۵01-

600 
- - - 

تربیت 

 مدرس

۵01-

600 

601-

۷00 

601-

۷00 
- - - 

فردوسی 

 مشهد

601-

۷00 

801-

۹00 

۷01-

800 
- - - 

صنعتی 

 اصفهان

801-

۹00 

۷01-

800 

۷01-

800 
- - - 
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علوم 

پزشکی  

شهید 

 بهشتی

۷01-

800 

۷01-

800 
- - - - 

علم و  

 صنعت

801-

۹00 

601-

۷00 
- - - - 

 شیراز
۹01-

1000 

801-

۹00 
- - - - 

 تبریز
۹01-

100 

801-

۹00 
- - - - 

 صنعتی بابل
801-

۹00 

۷01-

800 
- - - - 

 شهید بهشتی
۹01-

1000 
- - - - - 

 در که دهدمی نشان (6) شمارة جدول هایداده تحلیل

 بندیرتبه در ایران برتر هایدانشگاه تعداد اخیر هایسال

 دانشگاه 1000 سال هر بعد، به 2003 سال از  که شانگهای

 بوده همراه رشد با کند،می مقایسه باهم را جهان برتر

 در تهران دانشگاه فقط ایران از 2014 و 2013 سال در است.

 سال در  اّما است. اشتهد قرار بندیرتبه این 400-301 بازه

 به ایران از بندیرتبه این در حاضر هایدانشگاه تعداد 2019

 حاضر ایرانی هایدانشگاه بین در است. رسیده مورد 13

 مقام در  تهران، دانشگاه 2019 سال در بندیرتبه این در

-رتبه نیز پزشکی علوم و شریف صنعتی  دانشگاه و اول

 شهید دانشگاه و وردندآ دستبه را سوم و دوم های

 داشته حضور بندیرتبه این در بار اولین برای نیز بهشتی

 تعداد حضور شاهد اخیر هایسال در که چند هر است.

 هستیم، بندیرتبه این در ایران از بیشتری هایدانشگاه

-رتبه این در ایران هایدانشگاه کیفی ارتقای لحاظ به ولی

 حاصل چندانی یتموفق اخیر هایسال طول در بندی

-رتبه این در ایران هایدانشگاه رتبه بهترین است. نشده

 در 2015 سال در که است تهران دانشگاه به مربوط بندی

 کشورهای بین در است. داشته قرار 300-201 رتبه بازة

 داشته را حضور بیشترین دانشگاه 13 با ایران نیز اسالمی

 1۲ اب ترکیه کشورهای نیز ایران از بعد است.

 و عربستان دانشگاه، ۵ با مصر و  مالزی دانشگاه،

 عربی، متحده امارات لبنان، تونس، دانشگاه، 4 با پاکستان

 برتر دانشگاه هزار جمع در دانشگاه یک با  نیجریه و عمان

 و رتبه (7) شمارة جدول در ادامه در اند.داشته حضور دنیا

 2019 سال بندیرتبه در ایران برتر هایدانشگاه امتیاز

 است. شده آورده شانگهای
 

 شانگهای  2019بندی سال های برتر ایران در رتبه(. رتبه و امتیاز دانشگاه7جدول شمارة )
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 که دهدمی نشان  (7) شمارة جدول هایداده تحلیل     

 لحاظ از شانگهای بندیرتبه در ایران حاضر هایدانشگاه

 مناسبی شرایط در علمی هیأت اعضای کیفیت شاخص

 علمی هیأت اعضای از یک هیچ بحال تا و ندارد قرار

 بندیرتبه در حاضر دانشگاه 13 در کار به مشغول

 پزشکی، شیمی، فیزیک، در نوبل جایزة برندة شانگهای

 لحاظ از و اندنشده ریاضیات در مدال فیلد برندة و اقتصاد

 این نیز علمی هیأت اعضای هایپژوهش به استناد

 لحاظ به ندارند. قرار مطلوبی شرایط در هاگاهدانش

 هایدانشگاه جز به هادانشگاه همة نیز آموزش کیفیت

 به موفق آنها التّحصیالنفارغ که شریف صنعتی و تهران

 هادانشگاه بقیة اند،شده مدال فیلد و نوبل جایزة کسب

 و پژوهشی برونداد لحاظ به اند.کرده کسب را صفر امتیاز

 شرایط در ایران هایدانشگاه نیز علمی لمکردع سرانة

 شدة کسب امتیازهای کل در اند.نداشته قرار مطلوبی

 شانگهای بندیرتبه هایشاخص در ایران هایدانشگاه

 اخیر هایسال در چند هر شود.می ارزیابی ضعیف بسیار

-رتبه این در ایران از بیشتری هایدانشگاه حضور شاهد

 ایران هایدانشگاه کیفی لحاظ به ولی ایم؛بوده بندی

 اند.نکرده کسب بندیرتبه این در را خوبی هایرتبه هرگز

 هایرتبه کسب برای ایران عالی آموزش نظام بنابراین

 دنیا برتر دانشگاه 100 جمع در گرفتن قرار و مناسب

-گذاریسیاست و ساختارها در اساسی تغییرات نیازمند

-حوزه در را زیادی هایگذاریسرمایه باید و است خود های

 انجام المللیبین هایالیتفعّ  و پژوهش آموزش، های

 دهد.

-بندیرتبه در ایران هایدانشگاه چشمگیر حضور لیرغمع

-دانشگاه هایرتبه بررسی کل در شانگهای(، و تایمز ) ها

 دهدمی نشان شانگهای و تایمز بندیرتبه دو در ایران های

 دانشگاه یکصد بین در که کشور هایدانشگاه شمار که

 حد از ترپایین بسیار اند،داشته قرار جهان و آسیا برتر

-فّعالیت روی بیشتر گذاریسرمایه با است. بوده انتظار

 به توانمی کشور، عالی آموزش مراکز المللیبین های

 گروه در ایرانی هایدانشگاه مستمر حضور هدف

 یافت. تدس آسیا و دنیا برتر هایدانشگاه

 از ،QS انگلیسی بندیرتبه مؤسسة :QS بندیرتبه نظام    

 مؤسسات و هادانشگاه بنديرتبه و ارزیابی 2004 سال

 3000 ساالنه مؤسسه این است. نموده آغاز را پژوهشی

 ،علمی شهرت)شاخص 6 براساس را جهان در دانشگاه

 در شهرت ،علمی هیأت عضو هر ازای به استناد میزان

 تعداد ،علمی هیأت اعضای به دانشجو نسبت ،کار بازار

-بین دانشجویان تعداد ،المللیبین علمی هیأت اعضای

 در هستند متفاوتی هايوزن داراي کدام هر که (المللی

-بین وجهة و استخدام آموزش، پژوهش، حوزة چهار

 را برتر دانشگاه 1000 از بیش نتایج و نموده ارزیابی المللی

 بصورت اول دانشگاه 500 بنديرتبه این در نماید.می اعالم

-رتبه گروهی صورت به هادانشگاه آن از بعد و انفرادي

-رتبه نظام این کلی، بنديرتبه بر عالوه شوند.می بندي

 ترینمهم جمله از که دهدمی ارائه نیز را دیگري هايبندي

 قدمت با هايدانشگاه بنديرتبه موضوعی، بندیرتبه آنها

 است. )آسیا( ایمنطقه بنديرتبه و سال 50 از کمتر

 کلی بنديرتبه با مذکور هايبنديرتبه ارزیابی هايشاخص

 2009 سال از بندیرتبه این است. متفاوت یکدیگر با و

 500 لیست و ارزیابی ساالنه بصورت را آسیا هایدانشگاه

 نماید.می منتشر را آسیا برتر دانشگاه

 QS – 2020های برتر ایران در رتبه بندی (: رتبه و امتیاز دانشگاه8جدول شمارة )

امتیاز   رتبه در جهان نام دانشگاه ردیف

 کل

 های ارزیابیامتیاز در شاخص

میزان استناد به  شهرت علمی

ازای هر عضو 

 هیأت علمی

شهرت در 

 بازار کار

نسبت  

به دانشجو 

اعضای هیأت  

 علمی

تعداد اعضای 

-هیأت علمی بین

 المللی

تعداد  

دانشجویان 

 المللیبین

 ۲ ۵.۲ 14.۲ ۲3.۷ 88.3 11.8 ۲8 40۷ صنعتی شریف 1
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صنعتی  ۲

 امیرکبیر

48۹ ۲4.4 4.۷ ۹4.۹ 1۵ ۷.4 ۷ ۲.6 

علم و صنعت  3

 ایران

601-6۵0 - - 80.۲ - - - - 

 - - - 3۲.۲ 38.8 18.6 - 6۵0-601 تهران 4

 - - - - ۲3.۵ - - 1000-801 شهید بهشتی ۵

 - - - - 3۷.3 - - 1000-801 شیراز 6

 

 از  QS 2020 بندیرتبه در (8) شمارة جدول نتایج اساس بر      

 قرار دنیا برتر دانشگاه 1000 بین در دانشگاه 6 فقط ایران

 بندیرتبه این در ایران برتر هایدانشگاه رتبه است. گرفته

 در ایران برتر هایدانشگاه شود.می ارزیابی ضعیف بسیار

 عضو هر به استناد میزان شاخص در فقط بندیرتبه این

 5 در ولی اند؛گرفته مطلوبی نسبتاً  امتیاز علمی هیأت

 ضعیف و پایین بسیار شده کسب امتیازات دیگر شاخص

 برتر دانشگاه ده تیازام و رتبه ادامه در شود.می ارزیابی

 .است شده ارائه QS2020 بندی رتبه در آسیا و جهان

 QS-2020بندی کلی نظام (. رتبه و امتیاز ده دانشگاه برتر جهان در رتبه9جدول شمارة )

امتیاز   نام کشور نام دانشگاه ردیف

 کل

 امتیاز در شاخص های ارزیابی

میزان استناد به  شهرت علمی

ازای هر عضو 

 هیأت علمی

شهرت  

در بازار  

 کار

نسبت دانشجو به 

 اعضای هیأت علمی

تعداد اعضای 

هیأت علمی 

 المللیبین

تعداد  

دانشجویان 

 المللیبین

 ۹4.1 100 100 100 ۹۹.8 100 100 آمریکا MITدانشگاه 1

 6۷.۷ ۹۹.8 100 100 ۹8.6 100 ۹8.4 آمریکا دانشگاه اسنفورد ۲

 6۲.۲ 86.3 ۹8.۷ 100 ۹۹.6 100 ۹۷.4 آمریکا دانشگاه هاروارد 3

 ۹8.۵ ۹۹.۷ 100 100 84.۷ 100 ۹۷.۲ انگلستان دانشگاه آکسفورد 4

مؤسسة صنعتی   ۵

 کالیفرنیا

 8۷.3 ۹۹.4 100 81.۲ 100 ۹۷.8 ۹6.۹ آمریکا

 زوریخ ETHدانشگاه  6

 

 ۹8 100 8۵ ۹6.۷ ۹8.4 ۹8.4 ۹۵.۹ سوئیس

 ۹۷.6 100 100 100 ۷4.۲ 100 ۹۵ انگلستان کمبریج ۷

کالج دانشگاهی  8

 (uciلندن )

 100 ۹۹.1 ۹8.1 ۹8.۷ ۷6.۷ ۹۹.3 ۹4.8 انگلستان

 100 100 ۹۹.8 ۹۹.۹ ۷۲.1 ۹8.6 ۹4.1 انگلیس کالج سلطنتی لندن ۹

 81 ۷0.۲ ۹6.۵ ۹3.۷ ۷8.۵ ۹۹.۵ ۹۲ آمریکا دانشگاه شیکاگو 10

 

( ده دانشگاه برتر دنیا در ۹طبق نتایج جدول شمارة )     

بندی فقط از سه کشور آمریکا، انگلیس و  این رتبه

دانشگاه بیشترین تعداد    ۵سوئیس هستند که آمریکا با 

دانشگاه را در بین ده دانشگاه برتر دنیا دارد. انگلستان با 

چهار دانشگاه در ردة دوم و سوئیس نیز یک دانشگاه در  

بین ده دانشگاه برتر دنیا دارد. مقایسة امتیازهای کسب  

های برتر ایران در هر شاخص با امتیازهای  شده دانشگاه

دهد  کسب شده توسط ده دانشگاه برتر دنیا نشان می

که فقط در شاخص میزان استناد به ازای هر عضو هیأت 
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، دانشگاه  88.3علمی، سه دانشگاه صنعتی شریف با 

و دانشگاه علم صنعت ایران   ۹4.۹با  صنعتی امیرکبیر

های برتر دنیا در درصد امتیاز نزدیک به دانشگاه  80.۲با 

اند ولی امتیازهای کسب شده در  این شاخص کسب کرده

ها قابل قیاس با امتیازهای ده دانشگاه بقیه شاخص

 برتر دنیا نیست.

 QS-2020بندی کلی نظام ده دانشگاه برتر آسیا در رتبه  (. رتبه و امتیاز10جدول شمارة )

نام   ردیف

 دانشگاه

رتبه در  نام کشور

 جهان

 های ارزیابیامتیاز در شاخص امتیاز کل

میزان استناد   شهرت علمی

به ازای هر 

عضو هیأت 

 علمی

شهرت  

در بازار  

 کار

نسبت دانشجو به 

اعضای هیأت 

 علمی

تعداد اعضای 

هیأت علمی  

 المللیبین

تعداد  

دانشجویان 

 المللیبین

دانشگاه   1

صنعتی  

 نانیانگ

 ۷4.۲ 100 88.8 ۹3.۹ ۹3.8 ۹۲.1 ۹1.8 11 سنگاپور

دانشگاه  ۲

مّلی  

 سنگاپور

 ۷6.4 100 ۷۵.۷ 88.3 ۹۹.۲ ۹۹.8 ۹1.8 11 سنگاپور

تی   3

 سینگهوا

 30.1 68 80.4 ۹۲.4 ۹۹.1 ۹۷.4 88.6 16 چین

 36.۹ ۷0.۷ ۷3 ۷۲.3 ۹۹.6 ۹۹.1 84.3 ۲۲ چین پکن 4

 ۲6.۲ 11.1 6۷.۹ ۹3.3 ۹۹.1 100 84.3 ۲۲ ژاپن توکیو ۵

 ۹۹.1 100 44.۵ 8۷.۲ 8۲.6 ۹۷.3 83.8 ۲۵ هنگ کنگ هنگ کنگ 6

علم و   

 صنعت 

 8۷.۵ 100 8۹.۵ ۵۹.۵ ۷1.3 8۵ 80.6 3۲ هنگ کنگ

 1۷.۵ 1۵.4 ۵3.۲ ۹6.3 ۹۲.۵ ۹8.۷ 80.8 33 ژاپن کیوتو 

کره  مّلی سئول 

 جنوبی

3۷ ۷۹.6 ۹6.۹ ۹1.1 88 61.6 1۹.۲ 11.۹ 

 4۲.۹ ۹۲.۷ ۵۷.8 86.۵ ۹3.8 83.4 ۷8.6 40 چین فودان 

 

( در بین ده دانشگاه برتر 10طبق نتایج جدول شمارة )     

آسیا چین با سه دانشگاه بیشترین تعداد و کشورهای  

کره جنوبی سنگاپور، ژاپن و هنگ کنگ با دو دانشگاه و  

های بعدی قرار دارند. هیچ دانشگاهی یک دانشگاه در رده

شود.  از غرب آسیا در بین ده دانشگاه برتر آسیا دیده نمی

های برتر ایران   مقایسه امتیازهای کسب شده دانشگاه

در هر شاخص با امتیازهای کسب شده توسط ده  

دهد که فقط در  دانشگاه برتر آسیا  نیز نشان می

زان استناد به ازای هر عضو هیأت علمی، سه  شاخص می

، دانشگاه صنعتی 88.3دانشگاه صنعتی شریف با 

  80.۲و دانشگاه علم صنعت ایران با  ۹4.۹امیرکبیر با 

های برتر آسیادر این  درصد امتیاز نزدیک به دانشگاه

اند؛ ولی امتیازهای کسب شده در شاخص کسب کرده

زهای ده دانشگاه ها قابل قیاس با امتیابقیة شاخص

 برتر آسیا نیست.

های مشترک جاری بین   شاخص سوم: شاخص پروژه

 محّققان اعضای هیأت علمی ایرانی و محّققان خارجی

پروژة   466در مجموع   13۹۷-13۹6در سال تحصیلی 

مشترک تحقیقاتی بین اعضای هیأت علمی  

های ایران و محّققان خارجی انجام شده است.   دانشگاه

مند )تحت برنامة  های مشترک به دو صورت نظام پروژه

خاص و هماهنگ با کشور هدف و بر اساس برنامه 

و غیر   گیرد( بندی و نظارت دو کشور صورت می زمان

صورت انفرادی بین یک محّقق و عضو   مند ) به نظام

هیأت علمی ایرانی با محّقق خارجی و در محور  

گردد( اجرا   موردعالقه دوطرفه تعریف و اجرایی می
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مورد   ۲4۷پروژه مشترک  466گردد. از مجموع  می

مند  صورت غیرنظام مورد نیز به  ۲1۹مند و  صورت نظام به

-13۹4شترک در سال تحصیلی پروژة م ۷83بوده است.

پروژة مشترک نیز در سال تحصیلی  3۷4و  13۹۵

بین اعضای هیأت علمی ایرانی و محّققان   13۹3-13۹4

 خارجی انجام شده است.

 پروژه( ۲4۷) 13۹۷مند جاری در سال  های نظام (. تعداد پروژه11جدول شمارة )

 آلمان کشور

ICRP 

 

 ایکارد پورشا جندی

جذب  

 نخبگان

 

اتحادیه 

 اروپا

 

 سویس

 

 هند

 

 اتریش

 

 ایتالیا

 

 پاکستان

 

آفریقای 

 جنوبی

 

تعداد 

های  پروژه

 مشترک

40 40 30 6 41 ۲0 16 1۲ 16 4 18 6 

.1397المللی، های علمی بینوزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، مرکز همکاری منبع:

ص مقیم شاخص   
ّ
چهارم: همکاری با ایرانیان متخص

 خارج از کشور 

ص مقیم خارج از کشور به دو  
ّ
همکاری با ایرانیان  متخص

صورت آموزشی و پژوهشی بوده است. همکاری آموزشی  

ص مقیم خارج که  13۹۷در سال 
ّ
با ایرانیان متخص

مدت و حضور در سمینار و وبینار  صورت تدریس کوتاه به

های  بین دانشگاه مورد بوده که در این   ۹۹3و ... بوده 

نصیرالدین طوسی، علم و   تهران، صنعتی شریف، خواجه

صنعت، فردوسی مشهد، صنعتی امیرکبیر، عالمه  

طباطبائی و اصفهان بیشترین همکاری آموزشی را با 

ص مقیم خارج داشته
ّ
اند و همکاری  ایرانیان متخص

ص مقیم خارج که 
ّ
صورت  بهپژوهشی با ایرانیان متخص

استاد راهنمای مشترک، پروژة مشترک، حضور استاد یا  

ص مقیم خارج 
ّ
دانشجوی ایرانی در آزمایشگاه متخص

های صنعتی اصفهان،   مورد بوده که دانشگاه  4۷1

نصیرالدین طوسی، تبریز،  صنعتی شریف، خواجه

امیرکبیر، علوم پایة زنجان، تربیت مدرس، علم و صنعت 

ی پژوهشی را با ایرانیان  و گیالن بیشترین همکار 

ص مقیم خارج از کشور داشته
ّ
اند. در سال  متخص

مورد همکاری آموزشی و   164نیز   13۹۵-13۹4تحصیلی 

صورت پروژه مشترک با  مورد همکاری پژوهشی به  11۹

ص مقیم خارج صورت گرفته است که در 
ّ
ایرانیان متخص

بین دانشگاه صنعتی شریف پیشتاز بوده است. در   این 

مورد همکاری   3۹نیز   13۹4-13۹3ل تحصیلی سا

مورد نیز همکاری آموزشی با ایرانیان    6۹پژوهشی و 

ص مقیم خارج صورت پذیرفته است
ّ
وزارت )  متخص

-های علمی بینعلوم، تحقیقات و فنّاوری، مرکز همکاری

 .(13۹۵؛ 13۹4؛ 13۹۷المللی، 

های تحصیلی مشترک با   شاخص پنجم: دوره  

 برتر دنیاهای  دانشگاه

ها عمدتاً در مقاطع دکتری و گاهاً در مقاطع   این دوره

کارشناسی ارشد با یک دانشگاه معتبر دنیا توسط  

شورای گسترش آموزش عالی کشور تعریف و اجرایی  

های  گردد. براساس آمار مرکز مطالعات و همکاری می

دورة تحصیلی    86تعداد  13۹4المللی در سال  علمی بین

دورة تحصیلی    ۷4نیز  تعداد   13۹۵ال مشترک و در س

های معتبر دنیا تعریف و مصّوب   مشترک با دانشگاه

های   ( دوره1۲شده است. در ادامه در جدول شمارة )

آورده شده  13۹۷مشترک تحصیلی مصّوب در سال 

 است.

 13۹۷های مشترک تحصیلی مصّوب در سال  (. دوره12جدول شمارة )

 کل دورة کارشناسی ارشد دکتریدورة   شریک داخلی شریک خارجی

 14 0 14 دانشگاه صنعتی شریف کانادا

 13 0 13 دانشگاه صنعتی شریف استرالیا

 ۹ 0 ۹ دانشگاه صنعتی شریف کنگ هنگ

 ۵ ۲ 0 دانشگاه تهران فرانسه

 1 1 دانشگاه اصفهان

 0 1 دانشگاه تبریز

 ۲ ۲ 0 دانشگاه خواجه نصیر طوسی روسیه

 ۲ 1 1 صنعتی شریف  دانشگاه آلمان

 ۲ ۲ 0 دانشگاه اصفهان کره جنوبی

 ۲ 1 1 دانشگاه اصفهان لبنان

 1 1 0 دانشگاه تهران هلند

 ۵0 10 40 ۵ کل

 .1397المللی، های علمی بینوزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، مرکز همکاری منبع:
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های  شاخص ششم: حضور اعضای  هیأت علمی دانشگاه

های علمی دنیا و حضور محّققان خارجی   برنامهایرانی در 

 در ایران

نفر از اعضای هیأت علمی در    1۲۷0، تعداد 13۹۷در سال 

  10اند.  المللی شرکت کرده های بین سمینارها و کنفرانس

ها  مقصد اعضای هیأت علمی برای حضور در کنفرانس

و سمینارهای خارجی کشورهای ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، 

یونان، فرانسه، آلمان، هلند، کانادا، چین و روسیه بوده 

نفر از اعضای هیأت علمی فرصت    61۷ است و

اند. اما در طول سال  ساله رفته مطالعاتی یک ماهه تا یک

عضو هیأت علمی، دانشمند و رئیس   1۷۷1، تعداد 13۹۷

کشور   10اند.  های ایران بازدید کرده دانشگاه از دانشگاه

آلمان، روسیه، فرانسه، ایتالیا، چین، عراق، اسپانیا، 

و اتریش بیشترین محّققان را به  افغانستان، پاکستان

دانشگاه تهران، عالمه طباطبائی،   10اند و  ایران اعزام کرده

اصفهان، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شهید بهشتی،  

صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، علوم و صنعت ایران 

و الزهرا بیشترین محّقق و عضو هیأت علمی خارجی را 

استاد خارجی و   ۹۷داد تع 13۹4اند. اما در سال  پذیرفته

استاد و مدرس خارجی در   18۹۲، تعداد 13۹۵درسال 

وزارت علوم، )اند های ایران حضور پیداکرده دانشگاه

-های علمی بینتحقیقات و فنّاوری، مرکز همکاری

 .(13۹۵؛ 13۹4؛ 13۹۷المللی، 

-المللی در دانشگاههای علمی بیننمایی کلی از فّعالیت

 های دولتی کشور

-های علمی بینین بخش تصویر کلی از فّعالیتدر ا

( 1(  و نمودار شمارة )13المللی در قالب جداول شمارة )

ارائه گردیده  13۹8الی  13۹4های ( در بین سال۲و )

 است.

 

 

 1394-393در سال تحصیلیدانشگاه    32های علمی بین المللی ترین فّعالیت( . تصویر کلی از مهم1نمودار شمارة)

.1394المللی، های علمی بینمنبع: وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، مرکز همکاری
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( نتیجة کلی بررسی  1بر اساس نمودار شمارة )     

دانشگاه در سال   3۲المللی های علمی بینفّعالیت

دهد که درصد  نشان می  13۹4-13۹3تحصیلی

دانشجویان خارجی به کل دانشجویان در حال تحصیل، 

های  درصد بوده است و از میان دانشگاه  ۷4/0حدود 

مورد بررسی فقط دانشگاه پیام نور دارای ُشعبة  

دانشگاهی خارج از کشور بوده که بیش از نیمی از  

دانشجویان خارجی در همین دانشگاه مشغول تحصیل 

مدّرسان خارجی در    اند. همچنین شمار استادان وبوده

نفر بودند و تنها حدود نیم    ۹۷های مورد بررسی دانشگاه

دادند، دو  درصد از کل اعضای هیأت علمی را تشکیل می

های  سوم از استادان و مدّرسان خارجی نیز در دانشگاه

ها فّعالیت آموزشی داشتند. برتر و بقیه در سایر دانشگاه

بندهای آن اجرایی  درصد   ۲۵نامه که بیش از تفاهم 1۲3

 ۵1دانشگاه منعقد شده بود.   3۲شده باشد، توسط 

ها  المللی خارج از کشور توسط این دانشگاهجایزة بین

کسب شده بود و شمار مقاالت مشترک هیأت علمی   

  3۷۵۹های مورد بررسی با محّققان خارجی دانشگاه

فرصت مطالعاتی   ۲43مقاله بوده است. در مجموع 

ه اعضای هیأت علمی ارائه شده بود که خارج از کشور ب

درصد از استادن تعلق گرفته    4/1این میزان به کمتر از 

درصد  مربوط به اساتید دانشگاه    ۵6بود. از این بین نیز 

درصد نیز به سایر دانشگاه تعلق گرفته    44های برتر و 

المللی در  های علمی بینبود. بررسی وضعیت فّعالیت

های  دهد که فّعالیتنشان می ۹4-13۹3سال تحصیلی 

های مورد بررسی مطلوب نبوده المللی دانشگاهبین

  است.

 

 1395-1394دانشگاه، پس از ارائة بخشی از مستندات،  52المللی (. آمار فّعالیت بین2نمودار شمارة)

 .1395المللی، علمی بینهای منبع: وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، مرکز همکاری
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( نتیجة کلی بررسی  2براساس نمودار شمارة )     

های ایران در  المللی دانشگاههای علمی بینفّعالیت

دهد که درصد  نشان می  1395-1394سال تحصیلی 

دانشجویان خارجی به کل دانشجویان در حال تحصیل  

ی که در گزارش بازة زمانی دانشگاه مورد بررس  52در بین 

درصد بوده   7/0مشارکت داشتند، حدود   1394-1395

است که نسبت به سال قبل تفاوتی نداشته است. از  

های پیام نور، های بررسی شده، دانشگاهمیان دانشگاه

آزاد اسالمی، شیراز، اصفهان، صنعتی اصفهان، فردوسی  

اند، در  مشهد دارای ُشعبة دانشگاهی خارج از کشور بوده

مقایسه با سال قبل که فقط دانشگاه پیام نور ُشعبة در 

خارج از کشور داشت، تعداد دانشگاهایی که ُشعبه در 

مورد افزایش یافته   6اند به خارج از کشور ایجاد کرده

است. شمار استادان و مدّرسان خارجی در این مراکز 

ز  درصد ا  2.02نفر بودند، و تنها حدود   1863آموزش عالی 

دادند. نیمی از کل اعضای هیأت علمی را تشکیل می

های برتر و بقیه در سایر  استادان و مدّرسان در دانشگاه

نامه  تفاهم 113اند. ها فّعالیت آموزشی داشتهدانشگاه

درصد بندهای آن اجرایی شده باشد،   25که بیش از 

های بررسی  دانشگاه منعقد شده بود. دانشگاه  52توسط 

المللی کسب کرده و شمار مقاالت  ایزة بینج 146شده 

مشترک اعضای هیأت علمی این مراکز آموزش عالی 

مقاله بوده است.   14034ایران با محّققان خارجی معادل 

فرصت مطالعاتی خارج از کشور به اعضای هیأت   442

ارائة شد که به کمتر از  1395-1394علمی در دوره زمانی 

  37ته بود. از این بین درصد استادان تعّلق گرف  5/0

درصد مربوط به    63های برتر و درصد مربوط به دانشگاه

های ایرانی در هاست. هیچ کدام از دانشگاهسایر دانشگاه

های معتبر جهانی رتبة زیر صد را کسب نکرده بندیرتبه

-های علمی بیناست. در کل بررسی وضعیت  فّعالیت

دهد که  ینشان م  95-1394المللی در سال تحصیلی 

های مورد بررسی  المللی دانشگاههای بینفّعالیت

 .مطلوب نبوده است

ها، پس از ارائة بخشی از  المللی دانشگاه های بین (.آمار فّعالیت18-4جدول شمارة )

 1397-1396مستندات، 

 تعداد موضوع

 ۵6۲10 دانشجویان خارجی

 13086 مقاالت مشترک با محّققان خارجی

ها و مراکز تحقیقاتی خارج از   مشترک با محّققان دانشگاههای  پروژه

 کشور

1۹۷۵ 

 ۵33 ارائة فرصت مطالعاتی خارج از کشور به اعضای هیئت علمی

 ۲100 حضور اساتید و مدرسان خارجی در سمینار و کنفرانس و ...

 13۲1 سال اخیر  3های منعقدشده در طول  نامه تفاهم

  3های معتبر دنیا در طول  دیگر دانشگاههای مشترک با   برگزاری دوره

 سال اخیر

103 

 ۹۹3 همکاری آموزشی با ایرانیان مقیم خارج از کشور

 4۷1 همکاری پژوهشی با ایرانیان مقیم خارج از کشور

 .1397المللی، های علمی بینمنبع: وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، مرکز همکاری

 

 بحث و نتیجه گیری

برای پاسخ به سوال: وضعیت موجود  پژوهش حاضر 

های دولتی  المللی در دانشگاههای علمی بینهمکاری

کشور چگونه است؟ انجام شد. برای پاسخ به این سوال 

از اسناد و مدارک موجود در این زمینه استفاده شد. یکی 

هایی که مورد بررسی قرار گرفت تولید مقاالت  از شاخص

-جهان بود که یافتهمشترک علمی با سایر کشورهای 

 2013های پژوهش بیانگر این است که بین سال های 

مقاالت    %۲0از کل مقاالت تولید شده، نزدیک  2018الی 

های دولتی با سایر  مشترک بین پژوهشگران دانشگاه

 کشورهای جهان بوده است.

های   المللی دانشگاه شاخص دیگر در مورد جایگاه بین

ای جهانی بود که در این  ه بندی دولتی ایران در رتبه

های دولتی  شاخص به بررسی وضعیت حضور دانشگاه

بندی بندی، تایمز، شانگهای و نظام رتبه ایران در سه رتبه

QS های پژوهش حاکی از ترین یافتهپرداخته شد. مهم

های   دانشگاه  2020الی   2012آن بود که در بین سال های 

ی تایمز از رشد بنددولتی کشور به لحاظ حضور در رتبه

 2012اند به طوری که در سال قابل توجهی برخوردار بوده

بندی حضور داشته دانشگاه در این رتبه  1از ایران تنها 

های حاضر از ایران   تعداد دانشگاه 2020است ولی در سال 

دانشگاه رسیده است که از این   40بندی به در این رتبه

  7وزارت علوم و دانشگاه دولتی مورد تأیید   33تعداد 

  11دانشگاه علوم پزشکی بوده است. ایران با افزایش 
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، بیشترین رشد حضور  2019دانشگاه نسبت به سال 

را    2020بندی های جهان در رتبه ها را در بین کشور دانشگاه

های ایران به لحاظ کّمی و داشته است. هر چند دانشگاه

  11دانشگاه با افزایش حضور   1396حضور در بین 

بندی بیشترین رشد حضور را  دانشگاه جدید در این رتبه

های جهان داشته است، ولی  به لحاظ  در بین دانشگاه

ها توفیق چندانی را های دانشگاهکیفی و ارتقای رتبه

بدست نیاورده است. همچنین امتیاز کسب شدة  

های های برتر ایران در هر یک از شاخصدانشگاه

استنادات، ارتباط با صنعت و پنچگانة؛ آموزش، پژوهش، 

دهد، که باالترین امتیاز را  المللی نیز نشان میوجهة بین

های ایران در شاخص استناد و بعد از آن در  دانشگاه

اند، اما وضعیت در سه  شاخص ارتباط با صنعت گرفته

المللی چندان  ویژه شاخص وجهة بینشاخص دیگر به

 مطلوب نبوده است.

بندی   های ایران در رتبه دانشگاهبررسی وضعیت حضور  

نشان داد که   2019تا  2014شانگهای در بین سال های 

های دولتی ایران در این رتبه بندی از سال تعداد دانشگاه

که در آن از ایران فقط دانشگاه تهران حضور داشته   2014

دانشگاه رسیده است. بررسی     13به  2019است در سال 

ی شانگهای حاکی از آن است که بندرتبه 2019نتایج سال 

های ایران در چهار معیار مورد نظر وضعیت دانشگاه

بندی: کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیأت این رتبه

علمی، بروندادهای پژوهشی و عملکرد ساالنه  چندان  

های حاضر ایران در این مطلوب نبوده است.  و دانشگاه

علمی   بندی به لحاظ شاخص کیفیت اعضای هیأترتبه

در شرایط مناسبی قرار ندارد و تا بحال هیچ یک از 

دانشگاه   13اعضای هیأت علمی مشغول به کار در 

بندی شانگهای برندة جایزة نوبل در فیزیک،  حاضر در رتبه

شیمی، پزشکی، اقتصاد و برندة فیلد مدال در ریاضیات 

های اعضای هیأت اند و از لحاظ استناد به پژوهشنشده

ها در شرایط مطلوبی قرار ندارند.  این دانشگاه علمی نیز

ها به جز  به لحاظ کیفیت آموزش نیز همة دانشگاه

التّحصیالن های تهران و صنعتی شریف که فارغدانشگاه

اند، آنهاموفق به کسب جایزة نوبل و فیلد مدال شده

اند. به لحاظ  ها امتیاز صفر را کسب کردهبقیة دانشگاه

-سرانة علمکرد علمی نیز دانشگاه  برونداد پژوهشی و

اند. در کل های ایران در شرایط مطلوبی قرار نداشته

های های ایران در شاخصامتیازهای کسب شدة دانشگاه

 شود. بندی شانگهای بسیار ضعیف ارزیابی میرتبه

دانشگاه در بین   6نیز از ایران فقط    QS 2020بندی در رتبه

های ر گرفته است. رتبه دانشگاهدانشگاه برتر دنیا قرا  1000

-بندی بسیار ضعیف ارزیابی میبرتر ایران در این رتبه

بندی فقط در  های برتر ایران در این رتبهشود. دانشگاه

شاخص میزان استناد به هر عضو هیأت علمی امتیاز  

 شاخص دیگر )شهرت  5اند؛ ولی در نسبتاً مطلوبی گرفته

 اعضاي به دانشجو کار، نسبت بازار در علمی، شهرت

،  المللیبین علمیهیأت اعضاي ، تعداد هیأت علمی

المللی( امتیازات کسب شده بین دانشجویان تعداد

 شود.بسیار پایین و ضعیف ارزیابی می

های مورد بررسی وضعیت یکی دیگر از شاخص

های مشترک جاری بین محّققان اعضای هیأت  پروژه

های ترین یافتهد. مهمعلمی ایرانی و محّققان خارجی بو

  ۹۷-13۹6پژوهش حاکی از آن بود که  در سال تحصیلی 

پروژة مشترک تحقیقاتی بین اعضای   466در مجموع 

های ایران و محّققان خارجی انجام   هیأت علمی دانشگاه

مند  های مشترک به دو صورت نظام شده است. پروژه

)تحت برنامة خاص و هماهنگ با کشور هدف و بر 

بندی و نظارت دو کشور صورت   رنامة زماناساس ب

صورت انفرادی بین یک   مند ) به گیرد( و غیر نظام می

محّقق و عضو هیأت علمی ایرانی با محّقق خارجی و در  

گردد( اجرا   محور موردعالقه دوطرفه تعریف و اجرایی می

مورد   ۲4۷پروژه مشترک  466گردد. از مجموع  می

مند  صورت غیرنظام نیز به  مورد  ۲1۹مند و  صورت نظام به

-13۹4پروژة مشترک در سال تحصیلی  783بوده است.

پروژة مشترک نیز در سال تحصیلی  3۷4و  13۹۵

بین اعضای هیأت علمی ایرانی و محّققان   13۹3-13۹4

 خارجی انجام شده است.

شاخص دیگری که مورد بررسی قرار گرفت، همکاری با 

ص مقیم خارج از کش
ّ
ور بود که  به دو  ایرانیان  متخص

صورت آموزشی و پژوهشی بوده است. همکاری آموزشی  

ص مقیم خارج که  13۹۷در سال 
ّ
با ایرانیان متخص

مدت و حضور در سمینار و وبینار  صورت تدریس کوتاه به

های  بین دانشگاه مورد بوده که در این   ۹۹3و ... بوده 

نصیرالدین طوسی، علم و   تهران، صنعتی شریف، خواجه

نعت، فردوسی مشهد، صنعتی امیرکبیر، عالمه  ص

طباطبائی و اصفهان بیشترین همکاری آموزشی را با 

ص مقیم خارج داشته
ّ
اند و همکاری  ایرانیان متخص

ص مقیم خارج که به
ّ
صورت  پژوهشی با ایرانیان متخص

استاد راهنمای مشترک، پروژة مشترک، حضور استاد یا  
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ص مقیم خارج دانشجوی ایرانی در آزمایشگاه مت
ّ
خص

های صنعتی اصفهان،   مورد بوده که دانشگاه  4۷1

نصیرالدین طوسی، تبریز،  صنعتی شریف، خواجه

امیرکبیر، علوم پایة زنجان، تربیت مدرس، علم و صنعت 

و گیالن بیشترین همکاری پژوهشی را با ایرانیان  

ص مقیم خارج از کشور داشته
ّ
اند. در سال  متخص

مورد همکاری آموزشی و   164ز نی  13۹۵-13۹4تحصیلی 

صورت پروژه مشترک با  مورد همکاری پژوهشی به  11۹

ص مقیم خارج صورت گرفته است که در 
ّ
ایرانیان متخص

بین دانشگاه صنعتی شریف پیشتاز بوده است. در   این 

مورد همکاری   3۹نیز   13۹4-13۹3سال تحصیلی 

مورد نیز همکاری آموزشی با ایرانیان    6۹پژوهشی و 

ص مقیم خارج صورت پذیرفته است.م
ّ
 تخص

های مورد بررسی مربوط ترین شاخصیکی دیگر از مهم

های برتر دنیا  های تحصیلی مشترک با دانشگاه به دوره

ها عمدتاً در مقاطع دکتری و گاهاً در   بود که این دوره

مقاطع کارشناسی ارشد با یک دانشگاه معتبر دنیا 

کشور تعریف و توسط شورای گسترش آموزش عالی  

گردد. براساس آمار مرکز مطالعات و   اجرایی می

  86تعداد  13۹4المللی در سال  های علمی بین همکاری

  ۷4نیز  تعداد   13۹۵دورة تحصیلی مشترک و در سال 

های معتبر دنیا  دورة تحصیلی مشترک با دانشگاه

 تعریف و مصّوب شده است.

  شاخص دیگر مربوط به حضور اعضای هیأت علمی

های علمی دنیا و حضور   های ایرانی در برنامه دانشگاه

های این شاخص  محّققان خارجی در ایران بود که یافته

نفر از   1۲۷0، تعداد 13۹۷نیز حاکی از آن است که در سال 

های  اعضای هیأت علمی در سمینارها و کنفرانس

مقصد اعضای هیأت   10اند.  المللی شرکت کرده بین

ها و سمینارهای خارجی   ر کنفرانسعلمی برای حضور د

کشورهای ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، یونان، فرانسه، آلمان،  

نفر از   61۷هلند، کانادا، چین و روسیه بوده است و 

اعضای هیأت علمی فرصت مطالعاتی یک ماهه تا 

 1۷۷1، تعداد 13۹۷اند. اما در طول سال  ساله رفته یک

انشگاه از  عضو هیأت علمی، دانشمند و رئیس د

کشور آلمان، روسیه،    10اند.  های ایران بازدید کرده دانشگاه

فرانسه، ایتالیا، چین، عراق، اسپانیا، افغانستان، 

پاکستان و اتریش بیشترین محّققان را به ایران اعزام  

دانشگاه تهران، عالمه طباطبائی، اصفهان،   10اند و  کرده

نعتی تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، ص

اصفهان، صنعتی شریف، علوم و صنعت ایران و الزهرا 

بیشترین محّقق و عضو هیأت علمی خارجی را 

استاد خارجی و   ۹۷تعداد  13۹4اند. اما در سال  پذیرفته

استاد و مدرس خارجی در   18۹۲، تعداد 13۹۵درسال 

 اند. های ایران حضور پیداکرده دانشگاه

 های سیاستیپیشنهادات و توصیه

المللی در  های علمی بینراستای توسعة همکاری در

-های دولتی کشور در آینده عضویت دانشگاهدانشگاه

های دانشگاهی  های و انجمنهای دولتی در اتحادیه

تواند مؤثّر باشد. عضویت در المللی میای و بینمنطقه

ها به معنای ورود به آموزش عالی آن  این اتحادیه

های های جدید برای همکاریمنطقه و پیدا کردن فرصت

المللی است. فراتر از عضویت در علمی و پژوهشی بین

-ای و بینهای دانشگاهی منطقهها و انجمناتحادیه

های دانشگاهی  ها و اتحادیهالمللی، تأسیس انجمن

المللی در کشور  و دعوت از مؤسسات ای و بینمنطقه

ها  حادیهآموزش عالی برتر دنیا برای عضویت در این ات

های علمی های رشد و توسعة همکاریتواند، زمینهمی

 های دولتی کشور را مهیا سازد.المللی در دانشگاهبین

های دولتی  المللی دانشگاههای علمی بینفعالیت

خواهد از حالت نمایشی دکوری خارج شود کشور اگر می

های مؤثّر و پربازده تبدیل شود نخست باید  و به همکاری

های آموزشی، ها،گروه ها در درون بدنة دانشکدهاریهمک

اعضای هیأت علمی، بدنة دانشجویی، بدنة کارمندی و 

بدنهة پرسنلی دانشگاه، تعمیق پیدا کند. به عبارت دیگر 

-المللی در تمام سطوحهای علمی بینتعمیق همکاری

گیری و اجرایی دانشگاه و بدنه تمام  های تصمیم

ضروری است. مثالً مدیریت مالی  های دانشگاه  مدیریت

شدن المللیهای مالی خود بینریزیدانشگاه برای برنامه

المللی را همیشه سر لوحه کار های علمی بینو همکاری

خواهد خود قرار دهد. یا مدیریت دانشجویی اگر می

خوابگاه و سلف های دانشجویی رو تجهیز کند باید 

کند، حتی مدیریت  المللی را رعایت  استانداردهای بین

خواهد کار فرهنگی و جشنواره برگزار  فرهنگی اگر می
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شدن تأثیرگذاری در منطقه المللیهای بینکند، باید آیتم

را در نظر بگیرد. در واقع برنامه اصلی و عمده دانشگاه 

المللی به تمامی بدنة های علمی بینرسوخ فعالیت

جام این کار در گیر و اجرایی دانشگاه باید باشد. انتصمیم

بلند مدت اثراتش را حتما نشون خواهد داد و دانشگاه به 

 المللی در تراز جهانی تبدیل خواهد شد. یک دانشگاه بین

های   وزارت علوم و تحقیقات و فنّاوری همة دانشگاه

المللی   کشور را ملزم به تدوین برنامه استراتژیک بین

ت امور خارجه ها ازجمله وزار  کرده و با دیگر وزارتخانه

وآمد پژوهشگران داخلی و خارجی  برای تسهیل رفت

رایزنی و مذاکره کند و دولت را قانع کند تا با ایجاد  

های  نامه قوانین، بهبود سیاست خارجی و صدور بخش

ها  المللی دانشگاه های علمی بین جدید از فعالیت

حمایت کند و موانع موجود در زمینه ورود پژوهشگران 

داخل و پژوهشگران داخلی به خارج از کشور    خارجی به

منظور برقراری ارتباطات مستمر علمی با  به

 پژوهشگران و دانشمندان خارجی برطرف نماید.

-های علمی و پژوهشی، منطقهبا توجه به اینکه فعالیت

برتر از  تر و زمانالمللی به مراتب پرهزینهای و بین

طح مّلی های علمی و پژوهشی مشابه در سفعالیت

شود برای تشویق و مشارکت بیشتر است. توصیه می

خصوص اعضای هیأت علمی در  بدنة علمی دانشگاه به

های   المللی سیاستهای علمی و پژوهشی بینفعالیت

تشویقی و حمایتی خاصی از قبیل: اختصاص گرنت های  

پژوهشی ویژه، وجود مشوق و اختصاص امتیاز ویژه در 

اعضای هیأت علمی برای انجام  های ارتقا نامهآیین

های  المللی، اختصاص فرصتهای بینفعالیت

مطالعاتی بیشتر به اعضای هیأت علمی، اختصاص 

المللی اعضای هیأت های بینجوایزه ویژه برای فعالیت

های پژوهشی  علمی، حمایت مالی و معنوی از فعالیت

 المللی در نظر گرفته شود.بین

های موجود  ها و دستورالعملامهنبا توجه به اینکه آیین

در نظام آموزش عالی کشور عمدتاً با رویکرد داخلی 

های الزم برای انجام  تدوین شده و محّرک و مشّوق

المللی در آنها در نظر گرفته نشده های بینفعالیت

های  های و دستورالعملنامهشود آییناست، توصیه می

های تشویقی  فعلی مورد بازنگری قرار گرفته و سیاست

های و حمایتی خاصی جهت توسعه و تقویت همکاری

 المللی در نظر گرفته شود.علمی بین

های مشارکت اعضای هیأت علمی در بازنگری و زمینه

-های دانشگاهی در حیطهها و خط مشیاصالح سیاست

 المللی فراهم شود.های بین

گیران نظام آموزش عالی  گذاران و تصمیمبه سیاست

شود با توجه به ظرفیت و پتانسیل توصیه می کشور

عظیم علمی و آموزشی که در کشور وجود دارد به  

المللی در های علمی بینمنظور توسعة همکاری

المللی آموزش عالی را در  آموزش عالی کشور دفاتر بین

کشورهای مختلف جهان تأسیس کنند. تأسیس این  

-همکاریتواند نقش چشمگیری را در توسعة  دفاتر می

های دولتی  المللی دانشگاههای علمی و پژوهشی بین

ها های خارج از کشور، شناسایی فرصتکشور با دانشگاه

-های بینهای جدید آموزش عالی برای همکاریو چالش

المللی و معرفی آموزش عالی کشور به خارج از کشور  

 داشته باشد.
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