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سخن آغازین
در بیستسالِ اخیر ،جذب دانشجویان بینالمللی ،به موضوعی راهبردی برای کشورها
تبدیلشده است .منافع فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی حضور دانشجویان بینالمللی به همراه
منافع اقتصادی آن باعث شده که اصالح سیاستهای مهاجرتی و آموزشی بهمنظور تسهیل
جذب استعدادها و نخبگان ،در اولویت کشورها قرار گیرد .مؤسسات جذب دانشجو بهعنوان
یکی از حلقههای کلیدی جذب دانشجویان و استعدادهای کشورهای منطقه به ایران کمتر
مورد توجه صاحبنظران قرارگرفته است .پژوهش حاضر در راستای سلسله پژوهشهای
برنامه آفاق انجامشده و هدف آن شناسایی مسائل مؤسسات جذب دانشجویان بینالمللی و
ارائه اولویتهای سیاستگذاری و مقررات گذاری برای آنهاست .در فصل اول ،با تأکید بر
لزوم سیاستگذاری در این زمینه به معرفی روشهای گوناگون جذب پرداخته شد و بر
اولویت فعالیت مؤسسات جذب در ایران تأکید شد .در فصل دوم ،خدمات و کارکردهای
مؤسسات جذب معرفی گردید .در فصل سوم ،ساختار سلسله مراتبی حکمرانی ،بازیگران و
نهادهای مؤسسات جذب دانشجو و همچنین شیوههای مداخله دولت با توجه به سطح بلوغ
مؤسسات جذب ارائه شد .در فصل چهارم ،با مطالعه سه کشور پیشرو در زمینه جذب دانشجو،
نکات سودمندی برای استفاده در سیاستگذاری این موسسات در ایران استخراج گردید .در
فصل پنجم ،بازیگران و نهادهای تأثیرگذار بر جذب دانشجویان بینالمللی در ایران معرفی
شدند .در فصل ششم و هفتم ،در مصاحبه با صاحبنظران ،مسائل و مشکالت مؤسسات اعزام
و جذب دانشجو در ایران شناسایی شد؛ و در فصل پایانی ،راهکارها و اولویتهایی برای
سیاستگذاری و مقرراتگذاری در زمینه مؤسسات جذب دانشجویان بینالمللی ارائه گردید.

همراهی آقای امیرحسین چیتساززاده ،مدیر برنامه آفاق ،در بیشتر مصاحبهها و مطالعه
چندینباره متن پژوهش و ارائه نکات اساسی ،بسیار ارزنده بود ،همفکری آقایان محسن
شهرابی مدیریت محترم انجمن دیاران ،دکتر حسین شیرازی ،دکتر بهرام صلواتی ،خانم ناهید
صادقی و عطیه جاللی در هرچه بهتر کردن این پژوهش بسیار تأثیرگذار بود ،از این دوستان
سپاسگزارم .در پایان از آقای دکتر علی ملکی ،استاد ارجمندم و مدیریت محترم پژوهشکده
سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف و تمامی همکاران این مرکز تشکر مینمایم.
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مقدمه
جابجایی جهانی دانشجویی1موضوعی بهسرعت در حال رشد است .درحالیکه در سال
 ،1981حدود  1.1میلیون دانشجوی بینالمللی در جهان وجود داشته است ،در سال 2020
این تعداد به  5.6میلیون نفر رسید و پیشبینی میشود این رقم در سال  2025به باالی 7
میلیون نفر برسد) .(Kamble & Bobade, 2020از سوی دیگر ،برآوردها نشان میدهد که در
سال  ،2016صنعت دانشجویان بینالملل به میزان  300میلیارد دالر بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم بر اقتصاد جهانی تأثیر مثبت داشته است).(Choudaha, 2019

جذب دانشجوی بینالمللی ،منافع گوناگونی در زمینههای فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی برای
کشور میزبان دارد؛ توسعه دامنه نفوذ فرهنگی و علمی ،پرورش نسل آینده سیاستگذاران و
جذب نخبگان کشورهای دیگر ،ایجاد اشتغال ،جذب درآمدهای ارزی ازجمله این منافع می-
باشند ،عالوه بر این موارد ،میتوان به افزایش کیفیت آموزش عالی و گسترش تعامالت
فرهنگی نیز اشاره نمود(چیتساززاده.)1399 .

1

Global student mobility
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شکل .1-کشورهای برتر در جذب دانشجو در سالهای  2000و (ProjectAtlas, 2020)2020

سیاستگذاری در زمینه جذب دانشجویان
یکی از اهداف بینالمللی سازی آموزش عالی ،جذب و حفظ استعدادهای برتر جهانی است.
کشورهای پذیرنده دانشجو ،امید دارند که مشکالت مرتبط با پیری جمعیت و کمبود نیروی
کار متخصص خود را از این طریق رفع کنند و همچنین ،کشورهای فرستنده در تالشاند تا
دانشجویان را بعد از تحصیل و فراگیری دانش ،به کشور خود بازگردانند و یا بهصورت
غیرمستقیم از علم و دانش آنان بهرهمند شوند(رصدخانه مهاجرت ایران.)1399 .
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سیاستها و قوانین مهاجرتی در کنار سیاستهای بینالمللی سازی آموزش عالی،
تأثیرگذارترین سیاستهای حوزه جذب دانشجویان هستند .سیاستهای مهاجرتی به
دانشجویان ،بهعنوان مهاجرانی باارزش نگاه میکنند و بهدنبال فراهم کردن شرایط آسانتری
برای رفتوآمد و اقامت آنها هستند؛ سیاستهای آموزش عالی نیز جذب دانشجویان بین-
المللی را به دالیلی همچون تأمین مالی دانشگاه ،تبادل علمی و تکثر فرهنگی دنبال میکنند.
کشورهای پیشرو با استفاده از سیاستها و برنامههای اثربخشی همچون باال بردن کیفیت
دانشگاهها ،تسهیل شرایط دریافت روادید ،حمایتهای مالی و کمکهزینههای تحصیلی و
تسهیل شرایط اشتغال پس از تحصیل توانستهاند در جذب دانشجویان بینالمللی موفق عمل
کنند و از مزایای اقتصادی و غیراقتصادی آنان بهرهمند شوند (رصدخانه مهاجرت ایران.
 .)1399جذب دانشجویان توسط دانشگاهها شیوههای متعددی دارد که در ادامه به معرفی
کوتاهی از شیوههای گوناگون میپردازیم.

شیوههای جذب دانشجویان بینالمللی
کشورها در جذب دانشجویان بینالمللی رویکردهای متفاوتی را دنبال میکنند ،در برخی
کشورها همچون فرانسه ،مسئولیت مدیریت جذب دانشجو بر عهده نهادهای دولتی است،
نهاد کامپوس فرانس

(FRANCE

 )CAMPUSدر این کشور با تأسیس نمایندگیهایی در

کشورهای مختلف دانشجو جذب میکند 1.ولی در اکثر کشورهای پیشرو ،دولت تنها به
سیاستگذاری و تنظیمگری در این زمینه بسنده کرده و مسئولیت اصلی تبلیغات برای

1

https://www.campusfrance.org/en
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دانشگاهها برعهده مؤسسات خصوصی قرارگرفته است .جذب دانشجویان بینالمللی به شیوه-
های گوناگونی صورت میگیرد) .(Onk & Joseph, 2017در این قسمت به ذکر چند شیوه
میپردازیم.
 جذب دانشجو بهوسیله بازاریابی دانشگاه :در این روش ،دانشگاه با استفاده از
وبسایت ،شبکههای مجازی و حضور در نمایشگاههای مختلف بینالمللی و تعامل
با دانشگاهها و  ...سعی میکند ویژگیهای مثبت خود را به جمعیت هدف ،معرفی
کند .اگرچه در این روش ،کیفیت علمی متقاضیان جذبشده باالست ،اما تعداد
جذب ،با توجه به هزینههای زمانی و مالی ،محدود خواهد بود.
 جذب دانشجو از طریق دانشجویان موجود :در این روش ،دانشگاه با ارائه تخفیف
در شهریه دانشجویان بینالمللی ،آنها را به تبلیغ دانشگاه در کشور متبوع خود،
تشویق میکند .این روش به دلیل اینکه دانشجو شناخت خوبی از دانشگاه دارد و
بهصورت رودررو به تبلیغ میپردازد روش مؤثری در جذب دانشجویان باکیفیت
است؛ اما میزان جذب در این روش نیز محدود بوده و ممکن است فعالیت درسی
دانشجو را تحت تأثیر قرار دهد.
 جذب دانشجو از طریق فارغالتحصیالن :جذب دانشجو از طریق فارغالتحصیالن
همچون روشهای قبلی به جذب متقاضیان باکیفیت منجر میشود؛ اما میزان اثربخشی
فارغالتحصیل ،به دلیل دور شدن از محیط دانشگاه در طول زمان کاهش مییابد.
 جذب دانشجو از طریق واسطهها :واسطهها یا دالالن به کسانی گفته میشود که به
دالیل تجاری یا شخصی به کشورهای دیگر رفتوآمد دارند ،ولی آگاهی چندانی از
وضعیت آموزشی دانشگاه و شرایط تحصیلی متقاضی ندارند و فقط با هدف کسب
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درآمد و گرفتن کمیسیون از دانشگاه ،به این شغل روی آوردهاند .در این روش جذب،
کیفیت علمی متقاضی پایین ،ولی میزان معرفی به دانشگاه باالست.
 جذب دانشجو از طریق مؤسسات جذب :مؤسسات حرفهای جذب ،با دانشگاههای
کشورهای مختلف ،آشنایی دارند و میتوانند به دانشجو مشاورههای تحصیلی و
زندگی در خارج از کشور ارائه دهند .این شرکتها میتوانند تعداد قابلتوجهی
متقاضی که در سطح قابل قبولی از شایستگی علمی هستند را به دانشگاه معرفی کنند؛
دانشگاهها نیز به دلیل حرفهای بودن مؤسسات ،از نظر حقوقی بهتر میتوانند با آنها
قرارداد تنظیم کنند.
جدول .1-مقایسه روشهای جذاب دانشجو
روشهای جذب دانشجوی

تعداد متقاضیان معرفیشده به

کیفیت علمی متقاضیان

بینالمللی

دانشگاه

معرفیشده

تبلیغات دانشگاه (وبسایت و

پایین

باال

حضور در نمایشگاه)
واسطهها و افراد

باال

بسیار پایین

فارغالتحصیالن و دانشجویان

پایین

باال

مؤسسات جذب دانشجو

باال

باال

استراتژی دانشگاهها در مورد میزان جذب و پذیرش دانشجویان بینالمللی ،متفاوت است و
هریک از روشهای جذب را ممکن است انتخاب کنند ،اما در مقایسهای کلی میتوان استفاده
از دالالن و افرادی که تنها به فکر درآمد خود هستند را بدترین روش جذب دانست .در مقابل
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استفاده از مؤسسات جذب دانشجو مناسبترین شیوه برای جذب تعداد باالی دانشجو با
کیفیت مناسب علمی است ،مؤسسات جذب دانشجویان بینالمللی1به دانشجویان در مورد
شرایط تحصیل و زندگی در کشور خارجی مشاوره میدهند و به دانشگاهها برای تبلیغ و
جذب دانشجویان باکیفیت در منطقه و جهان کمک میکنند.
استفاده از مؤسسات جذب دانشجو در دهساله اخیر رشدی فزاینده داشته است .درحالیکه در
سال  2014تخمین زده میشد که بیش از  20000موسسه در سراسر جهان در حال فعالیت
باشند) .(West, 2014موسسه PIERکه یکی از نهادهای بینالمللی برجسته در زمینه آموزش
مؤسسات جذب است ،به حدود  60000موسسه آموزشدیده در سایت خود اشارهکرده است.
استقبال از این مؤسسات در سراسر جهان در حال گسترش است برای مثال در کشور استرالیا
تا  73درصد و در انگلستان بیش از  50درصد از جذب دانشجوی بینالمللی از طریق آنها
صورت میگیرد).(Fortescue & Davis, 2021

در کشور ایران نیز چند سالی است موضوع جذب دانشجویان بینالمللی اهمیت ویژهای یافته
است و دانشگاهها تالش داشتهاند هریک از روشهای مذکور را به نحوی بهکارگیرند؛ باید
در نظر داشت که در فضای رقابتی ایجادشده برای جذب دانشجو در کشورهای همسایه ایران،
دانشگاههای ما نمیتوانند تنها به امید جذب دانشجو از طریق فارغالتحصیالن و دانشجویان
بینالملل خود (که تعداد آنها نیز بسیار محدود است) باشند ،ازاینرو برای شتابدهی به
جذب دانشجوی باکیفیت ،استفاده از مؤسسات جذب اجتنابناپذیر است .در ادامه به شرایط

1Education Consultancy and Student Recruitment Agency
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جذب دانشجو در ایران اشارهکرده و بهضرورت این پژوهش برای روشن شدن چالشهای
فعالیت مؤسسات جذب پرداخته میشود.

وضعیت ایران در زمینه جذب دانشجویان بینالمللی
پذیرش دانشجویان بینالمللی در ایران به سال  1362و تأسیس دانشگاه بینالمللی امام خمینی
قزوین برمیگردد .در آن سالها ،اکثر دانشجویان بینالمللی با بورسیه مراکز دولتی ایران و یا
حمایت کشور متبوع خود ،به ایران میآمدند .با توجه به بورسیهای بودن اکثر دانشجویان ،تا
اواسط دهه هشتاد ،توجه زیادی به بحث دانشجویان بینالمللی نمیشد و تعداد آنها بسیار
محدود بود .سال  1385با تصویب آییننامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی ،دانشگاههای برتر
تغییرات ساختاری در فعالیتهای بینالمللی خود را آغاز کردند و با تصویب «سند نقشه جامع
علمی کشور» در سال  1389این امر شدت یافت.
اولین تغییرات جدی در تسهیل شرایط پذیرش دانشجویان خارجی ،در سال  1393با تغییر
سیاستهای دانشگاه آزاد اسالم ی 1و همچنین تصویب آییننامه پذیرش دانشجویان
غیربورسیه-غیرایرانی در سال  1394توسط هیئت دولت ،اتفاق افتاد .همچنین درحالیکه در
قانون برنامه پنجم توسعه ( ،)1394-1390به دانشگاهها اجازه پذیرش دانشجوی خارجی با
دریافت شهریه دادهشده بود ،در قانون برنامه ششم توسعه ،در سال  ،1396تکلیف رسیدن به
نسبت  1.8درصدی دانشجویان بینالملل از کل دانشجویان (حدود  75000نفر) تا سال 1400
تعیین شد .در جدول زیر میزان هدفگذاری سالیانه این برنامه قابلمشاهده است.

 1قابلدسترس در معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی)(iau.ir
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جدول .2-سهم دانشجویان خارجی از کل دانشجویان (قسمتی از جدول شماره  11برنامه ششم توسعه)
عنوان

واحد

سهم دانشجویان خارجی

درصد

1397 1396
0/8

1

1398

1399

1400

1/2

1/5

1/8

در ادامه ،با تدوین «سند جامع روابط علمی بینالمللی جمهوری اسالمی» در سال  1396و
آگاهی هر چه بیشتر در مورد مزایای حضور دانشجویان بینالمللی (ازجمله این منافع میتوان
به افزایش کیفیت علمی ،درآمد اقتصادی و تأثیر در رتبه بینالمللی دانشگاهها اشاره کرد ).و
افزایش رقابت بین کشورهای منطقه (ترکیه ،عربستان و)...؛ نگاه راهبردی به جذب دانشجویان
بینالمللی تغییر کرد و رویهها و فرایندهای جذب دانشجو در ایران تا حدودی بهبود یافت.
با تغییر رویکرد و تسهیل قانونی و نهادی در راستای جذب دانشجویان شهریه پرداز ،در چند
سال گذشته فعالیت مؤسسات جذب در ایران توجیه قانونی و اقتصادی پیداکرده است .عالوه
بر این موضوعات ،با افزایش ارزش برابری دالر در مقابل ریال در سال  1397و باال رفتن
ارزش پول کشورهای همسایه نسبت به پول ایران ،تقاضای تحصیل در ایران نیز افزایش قابل
توجهی داشته است .در شکل ( )1میزان رشد محسوس دانشجویان غیر بورسیه قابلتوجه
است.
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شکل .2-تعداد دانشجویان غیرایرانی از سال  1392تا (1399منبع :سازمان امور دانشجویان)

افزایش تعداد دانشجویان شهریهپرداز در سالهای اخیر ،نشاندهنده تشکیل بازاری جذاب در
ایران برای جذب دانشجو است ،اگرچه اطالعات کامل و جامعی در مورد شیوه جذب این
دانشجویان در دسترس نیست ،ولی نارضایتیهای ایجادشده در همین مدت کوتاه ،نشاندهنده
چالشهای زیادی در مدیریت جذب دانشجویان بینالمللی است .در چند سال گذشته فعالیت
رسمی و حرفهای مؤسسات جذب دانشجو در ایران در هالهای از ابهام بوده است .اگرچه
چندین موسسه ،بهصورت غیررسمی فعالیت میکنند ،اما عدم رسمیت فعالیت آنان باعث
مسائل و مشکالت متعددی برای دانشگاهها و متقاضیان تحصیل در ایران شده است .تبعات
ادامه این وضعیت ،انحصار در جذب ،کیفیت پایین خدمات ،نارضایتی ،کالهبرداری ،رشوه و
فساد و درنتیجه سو شهرت برای کل نظام آموزش عالی ایران خواهد بود.
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اهداف پژوهش
هدف این پژوهش ،شناخت دقیق مسائل و مشکالت مؤسسات جذب دانشجو در ابعاد مختلف
کارکردی و نهادی و همچنین ارائه راهکارهای سیاستی برای رفع این چالشها است .برای
رسیدن به این هدف به دنبال پاسخ به سؤاالت زیر خواهیم بود:
 مؤسسات جذب بینالمللی چه ویژگیهایی دارند؟

 عوامل نهادی مرتبط و مؤثر بر فعالیت مؤسسات جذب کدام است؟

 وضعیت کشورهای پیشرو در جذب دانشجویان بینالمللی در مورد مؤسسات جذب
چگونه است؟

 مسائل ایران در زمینه مؤسسات جذب چیست؟

 راهکارهای سیاستی برای حل مسائل مؤسسات جذب در ایران چیست؟
در پژوهش پیش رو بهمنظور الهام از سیاستهای موفق جهانی ،نهادها ،سیاستها و فعالیت-
های حقوقی در زمینه مؤسسات جذب دانشجو در کشورهای پیشرو مطالعه گردید و با توجه
درسهای گرفته شده از این تجارب ،وضعیت نهادها و آئیننامههای مرتبط در زمینه جذب
دانشجوی بینالمللی در ایران مورد مطالعه و نقد قرارگرفت .عالوه بر این در گفتگو با
صاحبنظران حوزه دانشجویان بینالمللی و تعدادی از ذینفعان ،به شناسایی مسائل به وجود
آمده برای این مؤسسات در چند سال اخیر پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود
ارائهشده است.
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مقدمه
کارگزاران جذب 1،به افراد ،شرکتها یا مؤسساتی گفته میشود که به دانشجویان ،خانواده
آنها و دانشگاهها ،خدمات مشاوره تحصیلی و جذب دانشجو ارائه میدهند .این خدمات
برای دانشجویان ،اموری همچون مشورت در مورد برنامههای تحصیلی ،آموزش عالی ،پذیرش
تحصیلی ،امور کنسولی و شرایط زندگی در کشور مقصد است؛ و برای مؤسسات آموزشی،
خدماتی ازجمله بازاریابی و کمک به شناسایی دانشجویان شایسته را دربر میگیرد (Chang,

) .2013کارگزاران جذب دانشجو را با اصطالحات گوناگونی همچون کارگزار آموزشی ،عامل
جذب ،آژانس ،موسسه جذب ،شرکت جذب و نماینده جذب میشناسند.

تاریخچه
فعالیت اولین شرکتهای جذب دانشجو به سیستم آموزش عالی آمریکا و به اواخر سدهی
 1800میالدی برمیگردد ،در آن زمان روسای دانشگاهها بهطورمعمول افرادی غیرعلمی بودند
و شغل اصلی آنها تجارت ،قضاوت ،سناتوری و یا امور مذهبی بود ،این افراد برای اداره
کالج خود و برای حل مشکالت مالی با تقلید از شرکتهای تجاری ،افرادی به نام «نماینده
کالج» را استخدام میکردند تا به تأمین منابع مالی ،جذب و پذیرش دانشجویان برای کالج
بپردازند .این نمایندگان به شهرهای مختلف سفر میکردند و برای هر یک از اساتید دانشکده-
ها ،دانشجوی اختصاصی پیدا میکردند .اگرچه نمایندگان کالج ،حقوق ثابتی داشتند و بر
اساس یافتن هر دانشجو پاداشی به آنها تعلق نمیگرفت ولی فرایند کارشان شباهت زیادی
به فعالیت کارگزاران امروزی داشت).(NACAC, 2013
1

Recruit agent
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انواع کارگزاران جذب دانشجو
کارگزاران جذب دانشجو برای دانشگاهها را میتوان بر اساس نوع خدماتی که ارائه میدهند،
اندازه آنها ،محل فعالیت و فرایندهای کاری به چند دسته عمده زیر تقسیم نمود.
• فردی :کارگزارانی عموماً تکنفره ،یا شرکتهایی با کمتر از  10نفر کارمند هستند
که با یک دانشگاه همکاری دارند ،گردش مالی پایینی دارند و در بعضی از مواقع با
دیگر انواع کارگزاریها بهصورت کارگزار فرعی همکاری میکنند.
• شرکتهای کوچک :شرکتهایی تا  50کارمند هستند که بیشترین سهم بازار را
دارند .آنها متخصص در حوزهای مشخص میباشند و از چندین دانشگاه در یک
کشور خاص نمایندگی دارند.
• متخصصان بازار :بیش از  50کارمند دارند ،نمایندگیهای متعددی در یک کشور یا
چند کشور محدود دارند و با دانشگاههای گوناگونی در ارتباط هستند؛
• بینالمللی :این نوع شرکتها در سطح دنیا فعال هستند .شهرت باال ،کارمند زیاد و
سامانههای اطالعاتی پیشرفته و استانداردهای داخلی کاری مشخصی دارند.
• نوآوران برخط :این شرکتها بهصورت یک سکوی (پلتفورم) نرمافزاری به دیگر
کارگزارهای فردی و شرکتهای کوچک خدمات میدهند .همچنین شرکتهای
بزرگ را در بهکارگیری کارگزاران کوچک کمک میکنند.
همانطور که در باال اشاره شد ،بعضی از کارگزاران بهصورت کارگزار فرعی1با کارگزار
بزرگتری همکاری میکنند .اگرچه این نوع رابطه نمایندگی سبب گسترش و نفوذ بیشتر در
1

Sub-agent
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بازار میشود اما مسائلی ناشی از آموزش ناکافی و عدم تخصص این افراد ،باعث افزایش
احتمال وقوع تخلف و تخریب شهرت دانشگاه میشود).(Fortescue & Davis, 2021

انواع خدمات مؤسسات جذب
آمارها نشان میدهد بیش از  85درصد دانشگاههای کشورهای توسعهیافته با کارگزاران
آموزشی همکاری و تعامل دارند و بیش از  50درصد دانشجویان بینالمللی ،از خدمات این
مؤسسات استفاده میکنند .خدمات مؤسسات جذب را میتوان در سه دسته عمده جای داد.
خدمت به دانشگاهها :استفاده از کارگزاران آموزشی توسط دانشگاهها بهعنوان یکی از
استراتژیهای بازاریابی در سالهای اخیر رشد زیادی داشته است .ضرورت استفاده از
مؤسسات جذب دانشجو توسط دانشگاهها را میتوان به دالیل زیر دانست:
 برخالف دانشگاهها ،کارگزاران در کشورهای دانشجوفرست حضور همیشگی و
فعال دارند و میتوانند فعالیتهای تبلیغی مستمر در کشور هدف داشته باشند؛
 راهنماییهای اولیه دانشجویان میتواند هزینهها را کاهش داده و بار زیادی را از


دوش دانشگاهها در زمینه جامعهپذیری دانشجو بردارند؛
مؤسسات با برگزاری نمایشگاه ،رویداد و انواع روشهای بازاریابی در
کشورهای هدف ،به معرفی نظام آموزش عالی کشور مقصد میپردازند؛

 بهصورت تخصصی به دانشگاهها برای شناسایی روندها و افزایش هوشمندی
بازار کمک میکنند؛

 با هدایت و ارزیابی اولیه متقاضی باعث افزایش کیفیت پذیرش دانشگاه میشوند؛
 کارکنان دانشگاهها را در هنگام سفرهای علمی و کاری میزبانی میکنند.
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خدمت به دانشجویان :خدمات ارائهشده توسط کارگزاریها به دانشجویان و خانواده آنها،
با توجه بهاندازه ،توانمندی و تخصص شرکت ،بسیار متنوع است .در کل میتوان خدمات این
مؤسسات را در سه بخش خدمات پذیرش تحصیلی ،خدمات دریافت روادید ،امور کنسولی
و خدمات اسکان دانشجو طبقهبندی کرد.
جدول .3-خدمات مؤسسات جذب به دانشجویان
انواع خدمات
پذیرش تحصیلی

مثال





ارائه مشاوره در زمینه دانشگاه و رشته تحصیلی؛
ارائه مشاوره در زمینه یافتن حامی مالی تحصیلی؛
کمک برای تدوین درخواست پذیرش؛
مشاوره

جهت

گردآوری

مدارک

الزم

برای تحصیالت

تکمیلی همچون رزومه و انگیزهنامه؛



مهاجرتی (امور

ارائه خدمات ترجمه مدارک؛
مشاوره در زمینه اشتغال پس از تحصیل و آینده شغلی؛



آموزش زبان و برگزاری آزمونهای استاندارد زبان؛



ارائه خدمات آمادهسازی برگههای سفارت و مشاوره جهت فراهم آوردن

کنسولی)

مدارک موردنیاز برای اخذ روادید دانشجویی؛



مشاورههای اخذ روادید کاری ،اقامت دائم؛

اقامت و اسکان



حمایتهای اجتماعی در روز اول ورود به فرودگاه؛

دانشجو



ارائه خدمات در رابطه با انتقال و اسکان دانشجویان؛




پیگیری امور مربوط به حساب بانکی و بیمه دانشجویی ،تهیه بلیت وسایل
حملونقل عمومی و اقدامات الزم برای دریافت سیمکارت تلفن همراه؛
کمک برای پیدا کردن کار پارهوقت.
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مدتزمان ارائه خدمات به دانشجویان ممکن است تا  18ماه طول بکشد ،در شکل زیر ،نمونه
خدمات انجامشده برای دانشجویان و میزان زمان تقریبی هر یک نشان دادهشده است.

 معرفی شرایط
کشور مقصد

 مشاوره در مورد

 ترجمه مدارک

 آمادسازی برای مصاحبه

آینده شغلی

 درخواست

 معرفی دانشگاه

 آمادهسازی شرایط

پذیرش

مناسب

 امور روادید

سکونت

جستجو
( 3تا  12ماه)

ورود
 کمک برای یافتن

 کسب حمایتهای مالی

 آموزش زبان

ارزیابی
( 1تا  6ماه)

 حمایت در روز

شغل پارهوقت
 کمک برای تهیه

تصمیم
( 2تا  6ماه)

ورود
( 1ماه)

آماده سازی
( 1تا  6ماه)

شکل .3-سیر زمانی از درخواست پذیرش تحصیلی تا شروع تحصیل

خدمت به دولتها :مؤسسات جذب میتوانند برای دولتها نیز دارای فوایدی باشند و با
انجام خدماتی همچون احراز هویت اولیه افراد و بررسی صحت مدارک ارائهشده و انجام
استعالمات مربوطه ،باعث کاهش بار اداری اداره مهاجرت شوند.

انواع توافق و قراردادهای مؤسسات جذب
رابطه کارگزاران جذب با دانشگاه و دانشجو از نوع رابطه نمایندگی1است ،این نوع رابطه بر
اساس اصل امانتداری بین دو شخص تعریف میشود ،در این رابطه ،یکطرف ،بهصورت
1

Agency Relationship
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صریح یا ضمنی موافقت میکند که به نمایندگی از طرف دیگر ،با اشخاص ثالث تعامل داشته
باشد .باید توجه داشت که یک توافقنامه رسمی ،هیچگاه نمیتواند جایگزین یک رابطه کاری
مؤثر شود؛ اعتمادسازی یکی از عناصر مهم این رابطه است که باید مبتنی بر اخالق حرفهای
باشد) .(Chang, 2013در این زمینه ،ترویج دستورالعملهای اخالق حرفهای ،مورد تأکید اکثر
دولتها قرارگرفته است .برای نمونه در پیوست این گزارش دو «بیانیه اخالقی لندن» و «بیانیه
اصول عملکرد درست» آورده شده است.
در یک توافق مناسب ،باید سه موضوع اصلی رعایت شود ،الف) هر یک از طرفین در مورد
انتظارات ،نقشها ،مسئولیتها و تعهدات خودآگاه شوند؛ ب) معیارهای سنجش کیفیت رابطه
و فرآیند ارزیابی خدمت مشخص باشد و ج) شرایط و چگونگی فسخ قرارداد مشخص گردد.
در ادامه به انواع قراردادها اشاره میشود.
توافق کارگزاران با دانشگاهها
انواع توافق بین کارگزاران و دانشگاهها را میتوان در چند دسته زیر خالصه کرد.
 توافق غیررسمی :توافقی بهصورت شفاهی بین دانشگاه و موسسه جذب که در
صورت قصور کارگزار ،تمام بار حقوقی آن بر عهده موسسه آموزشی خواهد بود.
 توافق موردی 1:در بعضی موارد ،یک موسسه به دانشگاهی که با آن قرارداد ندارد
بهصورت موردی ،یک دانشجو معرفی میکند.

1

Ad Hoc
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 قراردادهای موقت :1برخی دانشگاهها در مواجه با بازارهای جدید و مؤسسات
جدید ،از قراردادهای کوتاهمدت استفاده میکنند تا فرصت آزمایش پتانسیل بازار و
موسسه را داشته باشند.
 قرارداد انحصاری ،انتخابی :در بعضی مواقع یک کارگزار فقط برای یک موسسه
آموزشی فعالیت میکند و خدمات و فعالیتهایی فراتر از تبلیغات برای موسسه
آموزشی ارائه میدهد.
 قرارداد غیرانحصاری :کارگزار محدودیتی در همکاری با دانشگاههای مختلف ندارد،
اکثر مؤسسات آموزشی عالقهمند به همکاری بر پایه توافق غیرانحصاری هستند.
هرکدام از انواع قراردادها ،دارای مزایا و معایبی هستند و تصمیمگیری در مورد اینکه موسسه
با چه نوع قراردادی با کارگزاران همکاری کند کامالً بستگی به راهبرد بازاریابی دانشگاه
دارد) .(Chang, 2013در هرصورت ،بهتر است دانشگاهها ،جزئیات را با کارگزاران خود،
رسمی و مکتوب کنند و از انجام توافقات موردی با کارگزارانی که با آنها همکاری وجود
ندارد پرهیز نمایند.
توافق کارگزاران با دانشجویان
کارگزاران همانطور که نماینده دانشگاهها هستند ،از طرف افراد متقاضی تحصیل نیز،
نمایندگی دارند تا وظایفی را انجام دهند .هر متقاضی هنگامیکه به یک کارگزار مراجعه
میکند ،بهمنظور روشن شدن چگونگی ارائه خدمات و همچنین فسخ قرارداد ،باید درخواست
انعقاد قرارداد کتبی و رسمی داشته باشد ).(Chang, 2013

1

Interim Agreements
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انواع مدلهای درآمدی مؤسسات جذب
سه مدل درآمدی برای این مؤسسات میتوان ذکر کرد.
 مدل درآمدی بر پایه کمیسیون 1:مدل درآمدی بر پایه کمیسیون مدل مرسوم درآمدی
مؤسسات جذب دانشجوست .این مؤسسات با توجه به قراردادی که با دانشگاه دارند به
ازای جذب هر دانشجو ،میزانی از شهریه ثبتنامی دانشجو را از دانشگاه دریافت میکنند.
 دریافت وجه از هر دو طرف :بعضی از مؤسسات از دانشجو و دانشگاه هزینه دریافت
میکنند که به این عمل دریافت دوسره2میگویند.
 دریافت وجه از دانشجو :در مواردی مؤسسات اعزام دانشجو تنها از دانشجو بابت
مشاوره و یا کمک در زمینه پذیرش تحصیلی وجه دریافت میکنند که به آنها مشاوران
مستقل آموزشی3میگویند و به دلیل اینکه هزینه آنها توسط دانشجو تأمین میشود به
این نوع کارگزاران ،عامل خریدار4نیز میگویند.
انتخاب مدل درآمدی مؤسسات جذب دانشجو بستگی زیادی به سیاستهای جذب دانشجو
در کشورهای مختلف و راهبردهای بازاریابی دانشگاهها دارد .اگر هدف سیاستگذار ،جذب
تعداد زیادی دانشجوی بینالمللی باشد ،برای تشویق مؤسسات جذب ،شیوه دوم (دریافت
وجه از دو طرف) ،انگیزه بخشی باالیی ایجاد میکند .درعینحال استفاده از شیوه دوم میتواند
خطر ایجاد تعارض منافع ،تخلفات و شکایات را باال ببرد ،به همین دلیل سیاستگذاری
1

Commission based
Double dipping
3
)Independent Educational Consultants (IEC
4
buyer agent
2
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هوشمندانهتری نیاز دارد .در حالتی دیگر اگر دانشگاه از شهرت بینالمللی کافی برخوردار
بوده و نیازی به مؤسسات جذب نداشته باشد ،مدل درآمدی مؤسسات جذب ،به شیوه سوم
(دریافت وجه از دانشجو) نزدیک خواهد شد.

تخلفات احتمالی مؤسسات جذب دانشجو
درحالیکه بسیاری از کارشناسان آموزش عالی وجود کارگزاران جذب را ضروری میدانند
اما عملکرد ضعیف و تخلفات مرتبط به فعالیت آنها یکی از دغدغههای آموزش عالی،
مؤسسات آموزشی و خانوادههای دانشجویان ،بوده است .به این دلیل سیاستگذار باید با
انواع تخلفات احتمالی آشنایی داشته باشد .چند نمونه از آنان را در زیر بیان میکنیم.
 تعارض منافع :ممکن است که کارگزاران ،دانشجویان را نه بر اساس عالقه ،شایستگی
و منافع دانشجو بلکه بر اساس میزان کمیسیون پرداختی توسط دانشگاه ،راهنمایی
کنند .احتمال چنین رخدادی در قراردادهای نرخ ثابت(1قراردادی که مبلغ کمیسیون
در آن توسط دانشگاه و موسسه به ازای جذب هر دانشجو بهصورت ثابت
مشخصشده است) در مقابل قراردادهای نرخ متغیر(2که با افزایش تعداد جذب
توسط یک موسسه نرخ کمیسیون پرداختی کاهش مییابد) بیشتر است.
 ارائه اطالعات غلط به دانشگاه :برای اینکه این نوع مؤسسات میزان احتمال پذیرش
دانشجو را باال ببرند ممکن است در مدارک دانشجو مثل (نمرات ،مقاالت و انگیزهنامه
و  )...تغییراتی ایجاد کنند.

1

Flat rate fee contracts
sliding scale

2
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 ارائه اطالعات غلط به دانشجو :کارگزاران ممکن است در مورد ویژگیهای دانشگاه،
شرایط پذیرش ،حمایت مالی و رشته تحصیلی و ...اطالعات غلطی را به دانشجو
اعالم کنند.
 عدم شفافیت در ارائه اطالعات :معموالً کارگزاران عالقهای به شفافیت در
موضوعات مالی و کاری خود ندارند .باید توجه داشت که شفافیت در دو مورد ،از
اهمیت باالیی برخوردار است؛ اول دانشگاههایی که کارگزاران با آنها قرارداد دارند
و دوم مدل درآمدی کارگزاران که برای متقاضی باید کامالً روشن باشد.
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مقدمه
تعاریف و رویکردهای گوناگونی برای حکمرانی ارائهشده است ولی در یک تعریف ساده،
حکمرانی به معنای مجموعهای از الگوها ،روابط و ساختارها جهت اعمال قدرت و اداره امور
است که در سنتیترین حالت آن ،سلسله مراتبی از مجموعه نهادهای راهبردی و اجرایی است.
یک الگوی مناسب حکمرانی در راستای تأمین حداکثر منفعت یک جامعه ،کارکردهای متفاوتی
همچون سیاستگذاری ،تنظیمگری ،تسهیلگری ،تأمین کاال و خدمات را بر عهده دارد.
سیاستگذاری
تنظیمگری

سیاستگزاری

تسهیلگری
خدمتگزاری

شکل .4-رویکرد سلسله مراتبی به حکمرانی

کارکرد سیاستگذاری به بخش هنجاری حکمرانی مرتبط است و سیاستها با توجه به
ارزشهای جامعه تدوین میگردند .مشروعیت سیاستها میتواند از رأی و نظر جامعه و یا
گزینههای دینی و ارزشی و یا ترکیبی از هر دو باشد .کارکرد تنظیمگری شامل مداخله حقوقی،
اقتصادی ،اجتماعی دولت و برای تحقق سیاستهای تدوینشده است .کارکرد تسهیلگری نیز
مجموعه اقداماتی است که با هدف توانمندسازی بازیگران و ایجاد زیرساختهای الزم برای
فعالیت مؤثر صورت میگیرد .درنهایت ،تأمین کاال و خدمت ،به مداخله مستقیم دولت در
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فراهم کردن کاالهای موردنیاز مردم مربوط میشود که این مداخله معموالً برای تأمین کاالهای
عمومی (مانند تأمین امنیت و بهداشت) توصیه میشود(امامیان و دیگران .)1397 ،در
رویکردهای جدید به «حکمرانی خوب» ،مشارکت بخش خصوصی و عمومی در اداره بهتر
جامعه ،امری اجتنابناپذیر است ،هرچه تفویض وظایف حکمرانی به نهادهای خصوصی و
عمومی موجود در جامعه بیشتر باشد ،به مشارکت فعال آنها منجر شده و با یک هماهنگی
مناسب میتوان به بیشترین منفعت عمومی دستیافت .دریک حالت مطلوب حکمرانی ،دولت
نقش سکاندار و بخشهای دیگر جامعه نقش موتور محرک توسعه را بر عهده میگیرند.
بهمنظور مطالعه حکمرانی جذب دانشجویان بینالمللی ،شناسایی بازیگران و نهادهایی که به
سیاستگذاری (تدوین سیاستها) و سیاستگزاری (اجرای سیاستها) میپردازند ،ضروری
است .در یک تعریف کلی ،نهاد ،عبارت است از سازوکارها ،قواعد ،رویهها ،سازماندهیها،
هنجارها و عرفهایی که روابط اجتماعی را در جهت و هدف معین سازماندهی
میکنند(فرتوکزاده و وزیری .)1388 .بازیگران و نهادهای گوناگونی در صنعت دانشجویان
بینالمللی فعال هستند ازجمله میتوان به سازمانهای حاکمیتی ،عمومی ،دانشگاهها ،مؤسسات
جذب و قوانین و مقررات اشاره داشت؛ هرکدام بهنوعی بر فعالیتهای این حوزه تأثیرگذارند.
نمونهای سادهشده از بازیگران و نهادها در شکل ( )5نشان دادهشده است .ذکر این نکته
ضروری است که تمایز بازیگران و نهادها در سطوح مختلف ،برای فهم سادهتر و بهتر صورت
میگیرد وگرنه همه بازیگران در شرایطی در وظایف دیگر سطوح نیز مشارکت دارند ،برای
مثال نهادهای آموزش عالی عالوه بر تسهیلگری و تنظیمگری در سیاستگذاری نیز یاریگر
نهادهای حاکمیتی هستند و یا نهادهای عمومی به دانشجویان بینالمللی خدمات مشخصی را
ارائه میکنند.
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شکل .5-نهادها و بازیگران حوزه جذب دانشجوی بینالمللی

بازیگران و نهادهای سیاستگذار
نهادهای حاکمیتی :هیئت دولت ،مجلس و شوراهای عالی با تعیین سیاستهای کلی در زمینه
جذب دانشجویان بینالملل اثرگذاری زیادی در هدایت و موفقیت این حوزه دارند .نوع
انتخاب این نهادها و اعضای آنها در سیاستگذاری کالن در این زمینه اهمیت دارد.
قوانین :سیاستها و قوانین باالدستی ،رویکرد کلی نظام حاکم به تعامل فرهنگی در سطح
بینالملل و میزان باز و یا بسته بودن حکومت ،میتواند بر رویکرد بلندمدت بینالمللی شدن
آموزش عالی تأثیر داشته باشد .بهصورت کلی دو دسته قوانین و مقررات بر فعالیت مؤسسات
جذب تأثیرگذارند ،دسته اول قوانین و آییننامههای عمومی (قوانین حفاظت از حریم
خصوصی ،مبارزه با فساد و )...هستند که بر فعالیتهای کلیه شرکتها تأثیر دارند و دسته دوم
قوانین و دستورالعملهایی هستند که مختص دانشجویان بینالمللی و برای فعالیت این
مؤسسات تصویبشدهاند.
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بازیگران و نهادهای تنظیمگر و تسهیلگر
مؤسسات دولتی :وزارتخانههای آموزش عالی و سازمانهای مربوطه ،نهادهای دولتی همچون
وزارت امور خارجه ،نهادهای امنیتی ،مهاجرتی و  ...در این حوزه نقش مؤثر دارند و بر فعالیت
مؤسسات جذب تأثیرگذارند .تسهیل امور مهاجرت ،رسیدگی به تخلفات و شکایات و قاعده
گذاری در زمینه فعالیت مؤسسات ازجمله وظایف مؤسسات دولتی است.
نهادهای عمومی :نهادهای عمومی به مراکزی گفته میشود که برای کمک به آموزش ،رصد،
ارزیابی ،نظارت ،صدور گواهی فعالیت و حمایت از منافع مؤسسات جذب و با همکاری
دولت تشکیل میشوند .هرکدام از این نهادها در کشورهای مختلف شرایط و ویژگیهای
گوناگونی دارند .بعضی از آنها برای حمایت از حقوق و منافع مؤسسات جذب و افزایش
اثرگذاری بر مراجع سیاستگذاری و قانونگذاری تشکیل میشوند .برخی دیگر توسط دولت-
ها و با همکاری دانشگاهها برای آموزش و ارزیابی مؤسسات ،در راستای تضمین کیفیت
نمایندگی آنها ایجاد میشوند و برخی با هدف برگزاری اجالس و نمایشگاههای همتایابی
مؤسسات و دانشگاهها به وجود آمدهاند .ویژگی تمامی این مؤسسات ،ماهیت غیرانتفاعی و
مشارکتی بودن آنهاست.
دستورالعملها :هر کشوری در سیستم حقوقی و قانونگذاری خود ،در مورد شرایط جذب،
خدماترسانی و مهاجرتی دانشجویان بینالمللی ،دستورالعملهایی تدوین کرده است .بلوغ
قوانین در زمینه مؤسسات جذب دانشجوی بینالمللی بستگی به سابقه آن کشور در این صنعت
دارد .کشورهای باسابقه ،تالشهای مشترکی نیز برای اصالح قوانین و دستورالعملهای حوزه
مهاجرت و آموزش عالی جهت تسهیل فرایندهای پذیرش دانشجویان بینالمللی انجام دادهاند.
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برای مثال در سال  2011کشورهای انگلستان ،ایرلند ،کانادا ،نیوزلند و استرالیا که با چالشهای
مشابهی در زمینه کارگزاران جذب ،روبرو بودند ،طی یک بیانیه به نام «بیانیه لندن» 1اصول
هفتگانه اخالقی را برای کارگزاران جذب دانشجو منتشر کردند .این بیانیه یک چارچوب
اخالقی است که بر حرفهای بودن ،صداقت ،بیطرفی ،شفافیت و رازداری تأکید میکند.

2

بازیگران ارائهدهنده خدمت
دانشگاههای بینالمللی :دانشگاه مهمترین نهاد ارائهکننده خدمت به دانشجوست و کیفیت آن
تأثیر مهمی برجذب دانشجو دارد .چگونگی جذب دانشجویان بینالمللی توسط دانشگاهها به
راهبردهای بازاریابی آنها بستگی دارد و در کشورهای مختلف با توجه به نوع مؤسسات
آموزشی (کالجها ،دانشکدههای فنی ،دانشگاهها و )...و بر اساس ویژگیهای نظام آموزش
عالی ،راهبردهای مشخصی را برمیگزینند .در سالهای اخیر به دلیل رقابت باال ،استقبال
دانشگاهها از کارگزاریهای آموزشی زیاد شده است.
مؤسسات جذب :همانطور که در فصل قبلی بهصورت مفصل توضیح داده شد ،کارگزاران
آموزشی وظیفه ارائه مشاوره تحصیلی و اقامتی به متقاضیان را بر عهدهدارند.

1

London Statement
 2متن بیانیه در پیوست این گزارش آورده شده است.
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تعیین سطح مداخله دولت در جذب دانشجویان بینالمللی
همانطور که بیان گردید دولتها وظیفه تأمین منفعت عمومی را برای جامعه بر عهدهدارند،
در حالت بلوغ یک حوزه مشخص ،دولت فقط سیاستهای کلی را تعیین میکند و نهادهای
خصوصی و عمومی درون جامعه بهصورت خودکار به سمت اهداف تعیینشده حرکت می-
کنند؛ اما زمانی که آن حوزه به بلوغ خود نرسیده باشد نیاز به مداخله دولتها در سطوح
تنظیمگری و تسهیلگری نیز وجود دارد.
در الگوی حکمرانی نوین ،تنظیمگری محدود به مقررات گذاری و قاعده گذاری نیست بلکه
عالوه بر آن ،آگاهسازی و اطالعرسانی ،رصد و پایش ،اعمال مقررات ،داوری و رسیدگی به
شکایات ،مجازات ،ارزیابی و طراحی سازوکار را نیز میتوان بهعنوان کارکردهای یک تنظیم-
گری مؤثر نام برد .همچنین در یک حکمرانی موفق ،تنظیمگری تنها توسط حاکمیت انجام
نمیشود ،بلکه دیگر بازیگران جامعه نیز در آن مشارکت میکنند .در شکل  6چهار نوع تنظیم-
گری معرفیشده است(امامیان و دیگران.)1397 ،
خودتنظیمگری

مشارکتی

خصوصی

حاکمیتی

شکل .6-انواع تنظیمگری
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اولویت مداخله دولت در تنظیمگری و تسهیلگری تولید کاالها و خدمات خصوصی (عادی)
با توجه به میزان بلوغ ارائهکنندگان خدمت متفاوت است .زمانی که یک کاال از نوع کاالی
خصوصی باشد و نیازی به تأمین آن توسط دولت نباشد ،دولتها کافی است زمینه فعالیت
شرکتهای خصوصی (حقوقی و زیرساختی) را تسهیل کنند ،در جدول زیر اولویت مداخله
دولت در تولید کاالهای خصوصی با هدف منفعت عمومی و افزایش رفاه جامعه نشان دادهشده
است.
جدول .4-میزان مداخله دولت با توجه به بلوغ مؤسسات ارائهدهنده خدمت
تنظیمگری

کارکرد تنظیم-

مناسب

گری
مقرراتگذاری

تعداد مؤسسات

نیاز بازار

مداخله مناسب دولت

کم

خلق و ایجاد

سیاستگذاری ،تنظیم-

تنظیمگری

گری و تسهیلگری

حاکمیتی

متوسط

متنوع سازی

سیاستگذاری و تنظیم-

تنظیمگری

گری

مشارکتی

زیاد

رقابتی سازی و

سیاستگذاری

تنظیمگری

گزینش

خصوصی
خودتنظیمگری

طراحی سازوکار
آگاهسازی
رصد ،داوری
رصد
ارزیابی
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با توجه به سطح بلوغ زیستبوم دانشجویان بینالمللی ،انتخاب نوع تنظیمگری نیز متفاوت
خواهد بود ،در حالتی که فعالین حوزه جذب دانشجویان بینالمللی ،محدود باشند و حضور
مؤسسات جذب ،دانشگاهها و نهادهای حامی دانشجویان بینالمللی کم باشد تنظیمگری
حاکمیتی اولویت مییابد و همچنین انتظار تسهیلگری توسط دولت نیز بیشتر میشود .در
زمانی که زیستبوم به بلوغ خود برسد تنظیمگری بهصورت مشارکتی ،خودتنظیمگری
(صنفی) و خصوصی مطلوبیت بیشتری مییابد .در ادامه پژوهش خواهیم دید که بهدلیل سطح
بلوغ پایین نهادها و قوانین مرتبط با موسسات جذب دانشجویان بینالمللی در ایران ،مداخله
دولت در سطح تنظیمگری و تسهیلگری ضروری است.

فصل چهارم :نهادها و قوانین مؤثر بر فعالیت مؤسسات
جذب در کشورهای پیشرو
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مقدمه
صنعت دانشجویان بینالمللی به یک صنعت پولساز برای کشورها تبدیلشده است .تنها 7
کشور جهان در سال  2016توانستهاند در حدود  150میلیارد دالر از این منبع ،کسب درآمد
کنند(رصدخانه مهاجرت ایران .)1399 .با توجه به اینکه مؤسسات جذب دانشجویان بین-
المللی یکی از بازیگران مؤثر در این صنعت هستند ،در سالهای اخیر اکثر کشورهای پیشرو
از مؤسسات جذب بهعنوان یک راهبرد بازاریابی در آموزش عالی بینالمللی استفاده کرده و
برای نظاممند کردن فعالیت آنها ،به نهادسازی و قانونگذاری روی آوردهاند .در این بخش
بازیگران و نهادهای مؤسسات جذب دانشجویان بینالمللی در  3کشور پیشرو در صنعت
جذب دانشجو (آمریکا ،انگلستان ،استرالیا) را مطالعه میکنیم.

آمریکا
کشور آمریکا با داشتن بیش از یکمیلیون دانشجوی بینالمللی در صدر جذب دانشجویان
بینالمللی قرار دارد ،این کشور در زمینه جذب دانشجو دارای سابقهای دیرینه است و نهادهای
دولتی ،عمومی و خصوصی متعددی در این حوزه دارد .در این قسمت برخی از نهادهای مؤثر
این کشور که در زمینه جذب دانشجو فعالیت دارند را معرفی میکنیم.
مؤسسات دولتی
وزارت امور خارجه :این وزارت ،سالهای طوالنی است که در راستای دیپلماسی علم ،به
جذب دانشجویان بینالمللی توجه دارد .با ایجاد طرح  EducationUSAدر دفتر امور فرهنگی
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و آموزشی1خود ،سازوکاری برای تبلیغ دانشگاههای آمریکا در سراسر جهان ایجاد کرده و
شبکهای از صدها مرکز مشاوره در سفارتخانههای آمریکا و یا مؤسسات مرتبط در 170
کشور دنیا ،برای آگاهیرسانی دقیق ،جامع و بهروز به میلیونها متقاضی تشکیل داده است.
همچنین این وزارتخانه با برگزاری نمایشگاهها و طرحهای مختلف در دانشگاههای کشورهای
2

مبدأ ،با دانشجویان آینده ارتباط برقرار میکند .این وزارتخانه از گزارش سالیانه درهای باز
نیز حمایت مالی میکند.

وزارت بازرگانی :این وزارتخانه به مؤسسات آموزشی در زمینه کمک به اجرای برنامههای
بینالمللی ،برگزاری رویداد در دیگر کشورها و  ...خدماتی را ارائه میدهد .در راستای اهداف
ایاالتمتحده به تبلیغ آموزش عالی آمریکا در سایر کشورها میپردازد ،نمایشگاههای
دانشگاهی در سایر کشورها برگزار میکند و از نشستها و برنامههای مختلفی که برای جذب
دانشجوست حمایت میکند .این وزارت با مؤسسات جذب دانشجو نیز همکاری میکند.
وزارت امنیت داخلی 3:این وزارت در سال  2002و پس از حمله سپتامبر  2001تشکیلشده
و با هدف حفظ امنیت شهروندان آمریکایی فعالیت میکند .این سازمان یک دستورالعمل برای
آگاهی دانشجویان در زمینه فعالیت مؤسسات جذب صادر کرده است.

1

)Educational and Cultural Affairs (ECA
IIE open Doors Report
3
Department of Homeland Security
2
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سازمانهای عمومی
موسسه آموزش بینالمللی1:یکنهاد غیرانتفاعی است که شبکهای از  1100عضو دارد و با
هدف ایجاد ارتباط آموزشی بین مردم آمریکا و دیگر کشورها و توانمندسازی و تعامالت
دانشگاهها ایجادشده است .فعالیتهای این موسسه شامل ،برگزاری نمایشگاه ،آموزش در
مورد جذب بینالمللی ،شبکهسازی و برگزاری هماندیشیها و اجالسها در زمینه بینالمللی
سازی است .همچنین گزارش سالیانه درهای باز توسط این موسسه منتشر میشود.
انجمن ملی مشاوره جذب دانشگاه 2:این سازمان در سال  1937تشکیلشده و در سراسر
جهان بیش از  25000عضو دارد .این نهاد در طول سالهای زیاد فعالیت خود ،اصول اخالقی
و استانداردهای حرفهای را برای فعالیت مؤسسات جذب تعریف کرده است .انجمن در سطح
قانونگذاری آموزشی نیز تأثیرگذار بوده و همچنین در آموزش ،مشاوره ،جذب حرفهای و
شبکهسازی ،تسهیلگری میکند .مشارکت انجمن در تنظیمگری فعالیت مؤسسات جذب تاریخ
طوالنی دارد ،اولین بیانیه انجمن در مورد فعالیت مؤسسات جذب در سال  1951در مورد
ممنوعیت استفاده از مدل درآمدی بر پایه کمیسیون وضع شد .در سال  1992این موضوع
برای جذب دانشجوی داخلی نیز ممنوع گردید؛ اما در سالهای اخیر با افزایش رقابت در
جذب دانشجویان بینالمللی ،نسبت به فعالیت مؤسسات بر پایه کمیسیون ،رویکرد خوش-
بینانهای اتخاذشده است .در اجالس سالیانه انجمن در سال  ،2013بر فعالیت مؤسسات جذب
بر پایه کمیسیون تأکید شد ،اما ارزیابی ،پاسخگویی ،شفافیت و صداقت آنها برای محافظت
از منافع ذینفعان نیز ضروری دانسته شد.
1

)Institute of international Education (IIE
)National Association for College Admission Counseling (NACAC

2
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شورای جذب بینالمللی آمریکا 1:این سازمان غیرانتفاعی در سال  2008تأسیسشده است
و از منافع دانشجویان بینالمللی و دانشگاههایی که با کارگزاران جذب کار میکنند ،حمایت
میکند .شورا به کارگزارانی که استانداردهایش را رعایت کنند ،گواهینامه اعتباری ارائه می-
دهد و در تالش است که راهبردهای مبتنی بر اصول اخالقی را توسعه دهد .فعالیتهای این
شورا شامل برنامههای آموزشی ،برگزاری اجالس ،کارگاه و شبکهسازی است.
انجمن آموزشدهندگان بینالمللی(2نفسا) :بزرگترین و جامعترین انجمن غیرانتفاعی است
که از متخصصان متعهد نسبت به توسعه آموزش عالی بینالمللی تشکیلشده است .این انجمن
در سال  1948تأسیسشده و دارای  10هزار عضو از  3500موسسه در  150کشور است.
رسالت اصلی نفسا حمایت از سیاستهای تقویت و افزایش آموزش بینالمللی و تبادل
دانشجو بین آمریکا و دیگر ملتها است .انجمن با باور به اینکه که آموزش بینالمللی باعث
توسعه یادگیری و پژوهشگری میشود به دنبال شرایطی است که در آن هر دانشجو و محققی
که به دنبال مزایای آموزش بینالمللی است بتواند برای دستیابی به آن راهی پیدا کند .نفسا
خدمات گستردهای در زمینه گسترش آموزش بینالمللی ،ازجمله حمایت از متخصصان از
طریق شبکهسازی ،برگزاری همایشهای مشترک و اجالسهای حرفهای در زمینه موضوعات
گسترده آموزش بینالمللی و انتشارات تخصصی ارائه میدهد.
انجمن مشاوران مستقل آموزش 3:یک انجمن خصوصی که در سال  1976تأسیسشده است
و از مشاوران آموزشی مستقل حمایت میکند IECA .از آموزش حرفهای مؤسسات حمایت
1

)American International Recruitment Council (AIRC
)Association of International Educators (NAFSA
3
)Independent Educational Consultants Association (IECA
2

موسسات جذب دانشجویان بینالمللی |38

کرده ،کارگاه و اجالس برگزار میکند و فهرستی از مشاوران آموزشی باکیفیت را منتشر کرده
و در دسترس متقاضیان قرار میدهد.
قوانین و دستورالعملها
قوانین متعددی در زمینههای مهاجرتی و حمایتهای مالی برای دانشجویان بینالمللی در
ایالتهای آمریکا و دولت فدرال تدوینشده است؛ اما بر اساس سیاستهای دخالت حداقلی
دولت در امور مؤسسات خصوصی ،تأکید بر تدوین استانداردها و دستورالعملها توسط
سازمانهای عمومی (شوراها و انجمنها) است .در ادامه چند مورد از آنها را معرفی میکنیم.
بیانیه اصول عملکرد درست 1:سابقه تدوین این بیانیه به تأسیس مرکز  NACACبرمیگردد،
بیانیه اصول عملکرد درست ،برای تقویت مسئولیت اخالقی و اجتماعی کسانی است که درگیر
موضوع خدمات به دانشجویان هستند .این بیانیه موضوعات مدیریت و مشاوره مؤسسات
جذب دانشجو و شرایط قانونی و اخالقی آنها را مدنظر قرار میدهد .اصول و قواعد اخالقی
بیانیه در طول زمان شکلگرفته و تغییرات متعددی داشته است .در سال  2013اصالحیه مهمی
از این بیانیه منتشر گردید که ممنوعیت فعالیت کارگزاریهای بر پایه کمیسیون عمالً لغو شد.
قسمتی از این بیانیه در پیوست این گزارش آورده شده است.
بیانیه اصول اخالقی2نفسا :این بیانیه در مورد فعالیت در زمینه آموزش بینالمللی است و
تأکید دارد هر دانشگاه و موسسهای که در این زمینه فعالیت میکند باید به اصولی همچون،

1

)Statement of Principles of Good Practice (SPGP
Statement of Ethical Principles

2
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صحت ،احترام به قانون ،کیفیت خدمات ،حرفهای بودن ،تنوع فرهنگی ،شفافیت ،دسترس-
پذیری عادالنه خدمات و پاسخگویی متعهد باشد.

انگلستان
انگلستان ،طبق آمارهای جهانی رتبه دوم را در جذب دانشجویان بینالمللی دارد .در سال
 2019درآمدزایی دانشجویان بینالمللی برای این کشور معادل  23میلیارد پوند بوده است.
مؤسسات جذب دانشجویان بینالمللی ،از اهمیت زیادی برای آموزش بینالمللی در انگلستان
برخوردار هستند و تقریباً در نیمی از این درآمد (حدود  11.88میلیارد پوند) نقش داشتهاند.
این کشور قصد دارد تعداد دانشجویان بینالمللی خود را در سال  2030به  600هزار نفر و
میزان درآمد ناشی از آن را به  35میلیارد پوند برساند ).(Fortescue & Davis, 2021

رشد روزافزون استفاده از مؤسسات جذب در این کشور قابلتوجه است .درحالیکه در سال
 2007آمار استفاده از خدمات کارگزاری توسط دانشجویان حدود  10درصد بوده است.
شورای بریتانیا در پژوهشی در سال  2014بر روی  90000دانشجو ،دریافت که حدود 40
درصد دانشجویان از خدمات کارگزاران آموزشی بهره بردهاند و در حدود  88درصد مؤسسات
آموزش عالی انگلستان از کارگزاران آموزشی استفاده میکنند .در پژوهشی نیز که در اواخر
سال  2019انجامگرفته است نشان میدهد حدود نیمی از متقاضیان تحصیل در انگلستان از
خدمات این کارگزاریها استفاده میکنند .این دانشجویان از کشورهای مختلفی به کشور
بریتانیا واردشدهاند .پنج کشور برتر در شکل ( )7نمایش دادهشده است (Fortescue & Davis,
).2021
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شکل 5 .7-کشور پیشرو در دانشجوفرستی به انگلستان

مؤسسات دولتی
کشور انگلستان بهعنوان یک کشور پیشتاز در زمینه جذب دانشجویان بینالمللی دارای
نهادهای متعددی در این حوزه است .در این قسمت چند سازمان که در مورد فعالیت
کارگزاران اقداماتی انجام دادهاند معرفی میشود:

شکل .8-سازمانهای فعال در زمینه دانشجویان بینالمللی در انگلستان
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آژانس تضمین کیفیت آموزش عالی 1:این آژانس که نماینده منافع عمومی انگلستان در کلیه
مؤسسات آموزش عالی است ،معیارهایی را برای تضمین کیفیت مؤسسات آموزشی ارائه
میدهد و گزارش ارزیابی آنها را منتشر میکند و در تصمیمگیریها به دولت انگلستان
مشورت میدهد .دستورالعمل این آژانس در بخش ثبتنام2دانشجویان به نکاتی در مورد
ویژگیهای کارگزاران اشاره دارد.
شورای بریتانیا 3:سازمانی فعال در ارائه فرصتهای آموزشی ،فرهنگی ،هنری و آموزش زبان
انگلیسی است .شورا برای حمایت از کیفیت و حرفهای بودن مؤسسات جذب با آنها همکاری
راهبردی کرده و در تربیت و آموزش آنها فعالیت دارد و به آنها گواهینامه اعطاء میکند.
شورای بریتانیا ،پایگاه دادهای به نام پایگاه داده کارگزاران آموزشدیده شورای بریتانیا4ایجاد
کرده است که اطالعات تمامی کارگزاران در آن ثبت است .در حال حاضر  576کارگزار از
این موسسه در سراسر جهان گواهینامه دارند (و حدود  2000کارگزار تحت آموزش قرار
دارند) .یکی دیگر از فعالیتهای شورا ،ارزیابی کیفیت آژانسهاست .شورا در تدوین بیانیه
لندن نیز نقش رهبری داشته و همچنین «راهنمای عملکرد برای کارگزاران» تدوین نموده
است که در ادامه به آن اشاره میشود.
شورای امور دانشجویان بینالمللی انگلستا ن : 5نهاد مشورتی ملی انگلستان است که از
دانشجویان بینالمللی و کسانی که با آنها همکاری میکنند حمایت کرده و درباره جنبههای
مختلف تجربه دانشجویان بینالمللی ،از مهاجرت و هزینههای آنها گرفته تا بهداشت روان،
)1Quality Assurance Agency for Higher Education(QAA
2Code of practice, Section 10: Admissions to higher education
3British Council
4Database of British Council trained agents
)5UK Council for International Student Affairs(UKCISA
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شوک فرهنگی ،مشاوره و راهنمایی ارائه میدهد .این شورا دستورالعملی برای اعضا خود
منتشر کرده است که آنها را به همکاری با کارگزاران حرفهای و مجاز ملزم میکند.
اداره مهاجرت و روادید بریتانیا 1:این اداره ،مدیریت درخواست روادید تحصیلی ،کاری،
اقامت و گردشگری در انگلستان را بر عهده دارد.
قوانین و دستورالعملها
کشور انگلیس با تجربه دیرینهای که در زمینه جذب دانشجویان بینالمللی دارد در مورد رفتار
کارگزاران آموزشی ،دستورالعملها و راهنماهای بسیاری تدوین کرده است.
راهنمای عملکرد درست کارگزاران آموزشی 2:این راهنمای یکصفحهای نکات مهمی دارد
که توسط شورای فرهنگی بریتانیا منتشرشده است و تأکید دارد که هر کارگزار باید آن را
خوانده و به آن متعهد باشد.
بیانیه لندن :بیانیه لندن به رهبری شورای فرهنگی بریتانیا بین  5کشور تدوین گردیده است؛
که ترجمه آن در پیوست این گزارش آورده شده است.
سازمانهای عمومی
سازمانهای عمومی متعددی در انگلستان وجود دارند که از منافع دانشگاهها ،دانشجویان و
مؤسسات جذب حمایت میکنند.

1

UK Visas and Immigration
Guide to Good Practice for Education Agents

2
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انجمن روابط بینالملل دانشگاههای انگلی س :1این انجمن ،سازمانی است فراگیر و
عضومحور که از فعالیتها و منافع حرفهای افراد شاغل در زمینه جذب و ارتباطات بینالمللی
آموزش عالی پشتیبانی میکند .در حال حاضر در این انجمن 140 ،موسسه آموزش عالی
انگلستان عضو هستند و بیش از  2000عامل جذب بینالمللی ،از امکانات آن برای تعامل و
ارتباط استفاده میکنند.
انجمن دانشگاههای بریتانیا :2انجمنی عضومحور است که از  140دانشگاه در انگلیس،
اسکاتلند ،ولز و ایرلند شمالی تشکیلشده است و هدف اصلی آن حداکثر کردن تأثیر مثبت
بر دانشجویان و مردم انگلیس و جهان از طریق آموزش ،پژوهش و ارائه حمایتهای تحصیلی
است.

استرالیا
رشد استفاده از کارگزاران آموزشی در استرالیا قابلتوجه است .درحالیکه در سال 2013
حدود نیمی از دانشجویان بینالمللی استرالیا توسط مؤسسات جذب ،به دانشگاههای این
کشور هدایت میشدهاند)(Chang, 2013؛ در سال  2018بیش از  73درصد از ثبتنامها در
مؤسسات آموزش عالی با هدایت این کارگزاران انجام گردیده است .در حال حاضر بیش از
 4500کارگزار در سیستم آموزشی کارگزاری استرالیا آموزشدیدهاند ،و بهعنوان مشاور و
نماینده رسمی 3ثبتشدهاند) .(Fortescue & Davis, 2021استرالیا از سال  2000به بعد
چارچوب قانونی جامعی در زمینه جذب دانشجویان بینالمللی تدوین کرده است که میتوان
)1The British Universities' International Liaison Association (BUILA
2Universities UK
)3Qualified Education Agent Counsellor (QEAC
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گفت جامعترین چارچوب در بین بقیه کشورها است .چارچوب خدمات آموزشی برای
دانشجویان خارجی1چارچوبی است که از حقوق دانشجویان بینالمللی در استرالیا حفاظت
میکند و زیرساختهایی برای این نوع مهاجران ایجاد کرده است تا بهترین تجربه را از زندگی
در این کشور داشته باشند .این چارچوب قانونی ،اطمینان حاصل میکند که ارائهدهندگان
دورههای آموزشی از استانداردهای ملی سازگار در ارائه آموزش ،امکانات و خدمات برخوردار
باشند ،شرایط حفاظت از شهریه2پرداختی را برای دانشجویان بینالمللی فراهم میکند و از
یکپارچگی برنامه روادید دانشجویی پشتیبانی کرده و با تخلفات بهطورجدی برخورد میکند
و مجازات قابلتوجهی برای متخلفان وضع کرده است .میتوان گفت که این قانون باعث
افزایش شهرت استرالیا برای ارائه آموزش باکیفیت شده است.
مؤسسات دولتی
وزارت آموزش ،مهارت و اشتغال 3:مسئولیت آموزش بینالمللی در استرالیا را بر عهده دارد.
کمیسیون تجارت و سرمایهگذاری استرالی ا  4:مسئولیت بازاریابی بینالمللی و تبلیغ برای
آموزشوپرورش استرالیا را بر عهده دارد.
وزارت صنعت ،علوم ،انرژی و منابع :مشارکت در پژوهشهای بینالمللی مرتبط با علم و
صنعت را مدیریت و تسهیل میکند.
وزارت امور داخلی :مسئولیت تسهیل صدور روادید دانشجویان و نخبگان را برعهده دارد.
)1Education Services for Overseas Students (ESOS
)2Tuition protection service (TPS
3Department of Education, Skills and Employment
)4Australian Trade and Investment Commission(Austrade
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قوانین و دستورالعملها
چارچوب خدمات دانشجویان بینالمللی دارای بخشهای گوناگون و منسجمی در راستای
ارائه خدمات جامع به دانشجویان بینالمللی است .شرح مختصری از چند استاندارد و
دستورالعمل مرتبط با آن در ادامه آمده است.
قانون خدمات آموزشی دانشجویان بینالمللی سال  :12000این قانون مخصوص خدمات
به دانشجویان بینالمللی است و از منافع آنها حمایت میکند .قانون دارای بخشهای مختلفی
است که به شرایط ثبتنام ،شهریه و برخورد با تخلفات و ...میپردازد.
دستورالعمل ملی فعالیت مؤسسات آموزشی برای دانشجویان بینالمللی 2:این دستورالعمل
دارای جزییات دقیق از مسئولیتهای یک دانشگاه است؛ و با توجه به قانون فوق تدوینشده
و یک راهنمای جامع برای دانشگاههاست .برای مثال در مورد استفاده از کارگزاران آموزشی،
این دستورالعمل الزام میکند که دانشگاهها فقط از نمایندگانی استفاده کنند که اطالعات دقیقی
به دانشجویان در زمینه تحصیل در استرالیا ارائه میدهند و صادقانه در روابط خود با
دانشجویان رفتار میکنند .دستورالعمل از دانشگاههای استرالیایی میخواهد اسامی کارگزاران
طرف قرارداد را در وبسایتهای خود اعالم کنند.

1Education Services for Overseas Students act 2000
2National Code of Practice for Providers of Education and Training to Overseas Students
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استانداردهای دورههای آموزش زبان انگلیسی برای دانشجویان خارج از کشور 1:شرایط
ویژه در مورد کیفیت مؤسسات آموزشی ارائهدهنده دورههای زبان انگلیسی به دانشجویان
خارجی را تعیین میکند.
استانداردهای برنامه پایه 2:مجموعه الزاماتی در مورد توانمند کردن دانشجویان بینالمللی به
مهارتها و تواناییهای الزم برای ورود به برنامههای آموزش عالی در استرالیا است که باید
توسط دانشگاهها رعایت شود.
آییننامه اخالقی کارگزاران آموزش بینالمللی استرالیایی 3:این آییننامه بر اساس بیانیه
لندن تدوینشده است و مجموعه استانداردهایی برای کارگزاران آموزشی در استرالیا ارائه
میدهد .این استانداردها ویژگیهای مرتبط با قانون خدمات آموزشی برای دانشجویان
خارجی و دستورالعمل ملی را منعکس میکنند .این آییننامه به رهبری انجمن آموزش بین-
الملل استرالیا و با همکاری نهادهای متعدد آموزشی دولت استرالیا تدوین گردیده است.
در استرالیا استفاده از کارگزار آموزشی برای دانشجویان بینالمللی اجبار نیست و آنها می-
توانند بهصورت مستقیم در یک موسسه آموزشی ثبتنام کنند؛ اما دولت سعی میکند به
کسانی که میخواهند از این مؤسسات استفاده کنند راهنماییهایی ارائه
دهد).(AustralianGovernment, 2017

سازمانهای عمومی

1English Language Intensive Courses for Overseas Students (ELICOS) Standards
2Foundation Program Standards
)3Australian International Education and Training Agent Code of Ethics (ACE
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انجمن آموزش بینالملل استرالیا 1:این انجمن در سال  2004تأسیس شده است و هدف آن
افزایش شهرت استرالیا در آموزش بینالمللی است .از طریق آموزش حرفهای ،توانمندسازی
و افزایش مشارکت اعضای خود ،کیفیت آموزش بینالمللی استرالیا را افزایش میدهد .انجمن
روندهای در حال ظهور را شناسایی کرده و سیاستها و راهبردهای مؤثر را پیشنهاد میدهد
و با همکاری شرکای مختلف دولتی و خصوصی ،منافع ناشی از آموزش بینالمللی را به
اجتماع وسیعتری انتقال میدهد .انجمن دارای  2800عضو از  330موسسه و سازمانهای
دولتی و خصوصی در استرالیا و سرتاسر جهان است.
دوره تربیت کارگزار آموزشی در استرالیا :دورهای مجازی است که توسط نهاد آموزش
بینالملل استرالیا ،وزارت مهاجرت و شهروندی؛ و منابع حرفهای آموزش بینالمللی2برگزار
میشود .هر کارگزاری که موفق به گذراندن این دوره شود به پایگاه داده کارگزاران آموزشی
واجد شرایط3اضافه خواهد شد .این دوره آموزشی ،اطالعاتی در مورد نظام آموزشی ،کشور
استرالیا بهعنوان مقصد تحصیل و قوانین روادید استرالیا به کارگزاران ارائه میدهد ،همچنین
کارگزاران را در جریان تغییرات و تحوالت خدمات آموزش بینالمللی قرار میدهد.

درسهای سیاستی برای ایران
در این بخش از مطالعه به معرفی تعدادی از نهادها و سازمانهای مرتبط با مؤسسات جذب
در  3کشور پیشرو پرداختیم و برخی قوانین و آییننامههای آنها را بهصورت مختصر معرفی

)1International Education Association of Australia (IEAA
)2Professional International Education Resources (PIER
3Qualified Education Agent Counsellor Database
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کردیم .از مطالعه این سه کشور میتوان موارد زیر را برای استفاده در نهادها ،آییننامهها،
دستورالعملها و سیاستهای جذب دانشجو در ایران مورد توجه قرارداد.
 توجه به قانونگذاری جامع و هماهنگ ،برای دانشجویان بینالملل با توجه به نقش
همه ذینفعان؛
 توجه به مؤسسات جذب بهعنوان یک حرفه و لزوم تدوین اخالق حرفهای؛
 لزوم آگاهی مؤسسات جذب از نظام آموزش عالی و شناخت شرایط فرهنگی و
اجتماعی ایران؛
 ارزیابی و رتبهبندی مؤسسات و تشویق دانشگاهها به همکاری با مؤسسات معتبر؛
 وجود سیستم رسیدگی به تخلفات و شکایات؛
 ایجاد بستری برای اطالعرسانی شفاف در زمینه فعالیتهای بینالمللی دانشگاهها و
مؤسسات جذب؛
 توجه به توسعه نهادهای عمومی و دخالت دادن آنها در سیاستگذاری بهمنظور
حمایت هر چه بیشتر از حقوق دانشجویان ،دانشگاهها و مؤسسات جذب؛

فصل پنجم :مطالعه نهادها و قوانین جذب دانشجو در
ایران
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مقدمه
در سالهای اخیر ،توجه به جذب دانشجویان بینالمللی توسط نهادهای سیاستگذار افزایش
یافته است ،با تدوین آییننامه جذب دانشجویان بینالمللی غیر ایرانی_غیر بورسیه و همچنین
الزام قانون برنامه ششم توسعه به جذب حدود  75000دانشجوی بینالمللی؛ و سیاستهای
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (وزارت عتف) ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
و دانشگاه آزاد اسالمی ،جذب هرچه بیشتر دانشجویان بینالمللی شهریهپرداز در اولویت قرار
گرفته است .درحالیکه که در سال  1392در کلیه دانشگاههای وزارت عتف ،وزارت بهداشت
و دانشگاه آزاد اسالمی تعداد  18684دانشجوی بینالمللی مشغول به تحصیل بودند ،در سال
 1399این تعداد به  57675دانشجو ،افزایشیافته است.

1

 1سرپرست اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان اعالم کرد :دانشگاههای ایران از  133کشور
دنیا پذیرش دانشجو دارند)(saorg.ir
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جدول .5-تعداد دانشجویان غیر ایرانی در مراکز آموزش عالی در سالهای  1392تا 1399

دانشگاهها برای جذب دانشجو از روشهای گوناگونی همچون ،حضور در نمایشگاه بین-
المللی ،ایجاد وبسایت به زبان انگلیسی و عربی ،رایزنی در کشورهای همسایه ،تخفیف
شهریه به دانشجویان خود برای معرفی متقاضی جدید و استفاده از مؤسسات غیررسمی و
حتی مراجعه به واسطهها استفاده میکنند .عدم فعالیت رسمی مؤسسات ،باعث شده است که
آنها نتوانند بهصورت مطلوبی فعالیت کنند و درنتیجه مشکالت و مسائلی را در زمینه
دانشجویان بینالمللی سبب شده است .در این فصل برای شناخت بهتر زمینه فعالیت این
مؤسسات ،به مطالعه سازمانها ،نهادها ،بازیگران و قوانین مرتبط میپردازیم.
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بازیگران و نهادهای جذب دانشجویان بینالمللی در ایران
مؤسسات دولتی :در ایران سازمانهای متعددی درگیر موضوع دانشجویان بینالمللی هستند
که میتوان به وزارت عتف؛ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛ شورای عالی انقالب
فرهنگی ،وزارت امور خارجه؛ وزارت اطالعات و وزارت کشور اشاره کرد .در ادامه به معرفی
سازمانهای تصمیمگیرنده در مورد فعالیت مؤسسات جذب میپردازیم.
سازمانهای عمومی :با توجه به سابقه محدود فعالیت جذب دانشجوی بینالمللی در ایران،
نهاد عمومی ویژهای برای مؤسسات جذب ،تشکیل نگردیده است؛ اما در زمینه مؤسسات
اعزام دانشجو ،نهاد صنفی به نام کانون مؤسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجوی ایران،
در سالهای گذشته فعالیت داشته است.

شکل .9-سازمانها و قوانین تأثیرگذار بر فعالیت مؤسسات جذب در ایران
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دانشگاهها :تا چند سال پیش تعداد محدودی دانشگاه در ایران اجازه پذیرش دانشجوی بین-
المللی را داشتند اما در سال جاری بنا بر اعالم سازمان امور دانشجویان تعداد  78دانشگاه از
وزارت عتف اجازه پذیرش دانشجوی بینالمللی را دریافت کردهاند و به همراه دانشگاه آزاد
اسالمی و دانشگاههای وزارت بهداشت؛ دانشجو پذیرش میکنند .همچنین دانشگاههای
متعددی با توجه به سیاستهای راهبردی در زمینه بینالمللی شدن ،به تشکیل معاونت امور
بینالملل اقدام کردهاند.
کارگزاران آموزشی :مؤسسات جذب دانشجو در ایران ،بهصورت رسمی فعالیت ندارند،
اگرچه بعضی از شرکتها در اساسنامه خود یکی از موضوعات فعالیت خود را جذب
دانشجویان بینالمللی عنوان کردهاند ولی از سوی سازمان امور دانشجویان که متولی اصلی
رسیدگی به فعالیت این شرکتهاست ،موسسهای بهعنوان موسسه جذب اعالمنشده است.
مؤسسات اعزام دانشجوی بینالمللی نیز که نوع فعالیتشان تشابه زیادی با مؤسسات جذب
دارد ،سابقه فعالیت چندین ساله دارند و از طرف سازمان امور دانشجویان ساماندهی میشوند.
شورای راهبردی سیاستگذاری کالن برای دانشجویان خارجی :باالترین نهاد سیاستگذار
در حوزه دانشجویان بینالمللی است که زیر نظر شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیلشده
است .ریاست شورا با وزیر علوم؛ و دبیرخانه آن در دفتر مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاهها است .دستگاههای عضو این شورا شامل وزارت اطالعات ،وزارت امور
خارجه  ،وزارت عتف ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاهها ،نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرکز
جهانی علوم اسالمی ،جهاد دانشگاهی ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،دانشگاه بینالمللی
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امام خمینی (ره) ،سه نفر شخصیت علمی و فرهنگی به پیشنهاد وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
و تصویب شورای راهبردی ،میباشند.
سازمان امور دانشجویان :سازمان امور دانشجویان ،زیر نظر وزارت عتف قرار دارد و متولی
رسیدگی به وضعیت دانشجویان بینالمللی و اعزام دانشجویان ایرانی برای تحصیل به خارج
از کشور است .این سازمان ازنظر قانونی متولی صدور مجوز ،نظارت و ابطال مجوز مؤسسات
خصوصی جذب و اعزام دانشجوست .در شکل زیر نمودار سازمانی آن نمایش دادهشده است.
با توجه به نمودار سازمانی ،نظارت بر فعالیت مؤسسات جذب بر عهده معاونت امور
دانشجویان داخل قرار دارد ،درحالیکه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور
بر عهده معاونت بورس و امور دانشجویان خارج است.

شکل .10-نمودار سازمانی سازمان امور دانشجویان
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شورای بینالملل معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :نهاد
تصمیمگیرنده در مورد بینالمللی سازی علوم پزشکی در ایران است که سازماندهی امور
بینالملل دانشگاههای علوم پزشکی و تدوین آییننامههای مرتبط با امور بینالملل را بر عهده
دارد.
مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی :مرکز
خدمات آموزشی در راستای سیاستهای کالن معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی در سه حوزه دانشآموختگان داخل ،بورسها و دانشجویان و دانشآموختگان
خارج فعالیت مینماید .رئیس این مرکز ،نایبرئیس کارگروه نظارت بر فعالیت مؤسسات
است.
معاونت بینالملل و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسالمی :حوزه معاونت
بینالملل دانشگاه آزاد که در سال  1370به شکل دفتر بینالملل فعالیت میکرد ،در طول
سالهای فعالیت خود تغییرات ساختاری زیادی داشته است اما از سال  1398به بعد ،با عنوان
معاونت بینالملل و امور دانشجویان غیر ایرانی فعالیت میکند .رشد جذب دانشجویان بین-
المللی در این دانشگاه ،در سالهای اخیر قابلتوجه است .بنا به گفته مسئولین مربوطه،
درحالیکه این دانشگاه در سال  95حدود  9000دانشجوی بینالمللی داشته است ،در سال
 1399حدود  20000دانشجو جذب نموده است؛ 1و برای سال  1404هدف جذب 50000
نفری دارد .به نظر میرسد که میزان قابلتوجهی از جذب این دانشجویان از طریق مؤسسات
جذب دانشجو باشد.
 1معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی)(iau.ir
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مؤسسات اعزام دانشجو :فعالیت مؤسسات اعزام دانشجو با مؤسسات جذب دانشجو
شباهتهای زیادی دارد درواقع میتوان ،این مؤسسات را نماینده دانشگاههای کشورهای
دیگر ،برای جذب متقاضیان ایرانی ،بهحساب آورد .افزایش تقاضای ایرانیان برای آموزش در
کشورهای دیگر سبب افزایش تعداد مؤسسات اعزامشده است ،طبق آخرین آمار سازمان امور
دانشجویان در مورد مؤسسات مجاز اعزام دانشجو ،تعداد  161موسسه در شهرهای مختلف
ایران ،فعالیت دارند .در ادامه این پژوهش ،با توجه به فعالیت طوالنیمدت آنها ،مسائل و
مشکالتشان بررسی میشود تا از تجربه آنها برای مؤسسات جذب درسهای سیاستی گرفته
شود.
کانون مؤسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجوی ایران :کانون بهعنوان نهاد صنفی
متشکل از مؤسساتی است که در حوزه اعزام دانشجو به خارج از کشور دارای مجوز رسمی
از وزارت عتف هستند .بهبود همکاری بین اعضای کانون و آموزش در راستای ارتقاء خدمات،
پیگیری امور صنفی ،ایجاد تسهیالت رفاهی برای اعضاء کانون ازجمله اهداف تشکیل کانون
اعالمشده است .کانون در سالهای اخیر بهدالیلی ،فعالیت خاصی نداشته است که در ادامه به
آن اشاره خواهد شد.

قوانین و دستورالعملها
ایران در زمینه بینالمللی شدن آموزش عالی قوانین و اسناد باالدستی قابلتوجهی دارد .راهبرد
نهم سند نقشه جامع علمی کشور و قانون برنامه ششم توسعه ازجمله این اسناد هستند .در
مورد چگونگی پذیرش دانشجویان بینالمللی شهریه پرداز ،فعالیت مؤسسات اعزام و پذیرش
دانشجویان بینالمللی نیز آییننامههای مشخصی صادر گردیده است ،همچنین برای فعالیت
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مؤسسات جذب در ایران آییننامهای در سال  1398تدوینشده است که بهصورت رسمی
منتشر نگردیده است که در ادامه آنها را مطالعه میکنیم.
آییننامه پذیرش دانشجویان بینالمللی شهریهپرداز :این آییننامه در سال  1394توسط
وزارت عتف تدوین گردیده است و به شرایط پذیرش دانشجویان بینالمللی غیر بورسیه
میپردازد ،در ماده  11این آییننامه ،متولی ساماندهی شرکتهای خصوصی جذب دانشجوی
غیر ایرانی غیر بورسیه سازمان امور دانشجویان معرفیشده است.
آییننامه تأسیس مؤسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور :در
سال  1382آییننامهای برای ساماندهی این نوع مؤسسات به نام «آییننامه تأسیس مؤسسات
1

و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور» توسط هیئتوزیران تصویب شد.

طبق این آییننامه که دارای  10بند است ،کارگروهی به نام کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو
به خارج از کشور تشکیلشده است که مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور
(رئیس) ،مدیرکل بورسها ،دانشجویان و دانشآموختگان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی (نایبرئیس) ،مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه ،مدیرکل دفتر مجامع و فعالیت-
های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،نماینده وزارت اطالعات و نماینده وزارت دادگستری
(حقوقدان امور بینالملل) در آن عضو هستند .وظایف و اختیارات این کارگروه ازجمله بررسی
و اعالم نظر در مورد صالحیت عمومی و تخصصی مؤسسات و شرکتها و متقاضیان ،صدور
مجوز ،نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلفات این شرکتها است.

 1مرکز پژوهشهای مجلس  -آییننامه تأسیس مؤسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/125220
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این آییننامه توانسته است تا حدودی فعالیت مؤسسات اعزام دانشجو را ساماندهی کند و
مؤسسات اعزام دانشجو بر اساس آن ،تعداد زیادی از متقاضیان تحصیل در خارج را راهنمایی
و هدایت کردهاند .این آئیننامه خالی از اشکال نبوده و برای فعالیت موانعی ایجاد کرده است؛
که در ادامه گزارش به تشریح برخی از آنها میپردازیم.
آییننامه تشکیل مؤسسات جذب دانشجویان بینالمللی :سازمان امور دانشجویان در سال
 1398آییننامهای را برای ساماندهی مؤسسات جذب تنظیم نمود .در این آییننامه که بیشتر
مفاد آن مشابه آییننامه مؤسسات اعزام است ،اعضای کارگروه نظارت ،شامل معاون امور
دانشجویان داخل (رئیس) ،رئیس مرکز خدمات آموزش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی (نایبرئیس) ،مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی (دبیر) ،نماینده اداره کل کنسولی
وزارت امور خارجه ،نماینده امور بیگانگان وزارت اطالعات و مدیرکل دفتر حقوقی ،نماینده
مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت عتف و دو نفر از معاونان بینالملل دانشگاهها
هستند .این کارگروه وظایفی همچون اعالم نظر در مورد صالحیت عمومی و تخصصی
متقاضیان ،تعیین حدود اختیارات و وظایف مؤسسات ،صدور مجوز ،نظارت بر عملکرد،
رسیدگی به تخلفات ،تمدید یا لغو مجوز و ...را بر عهده دارد .ازجمله شرایط اختصاصی
ذکرشده برای متقاضیان موارد زیر است:
 مدیرعامل موسسه باید عضو هیئتعلمی دانشگاههای تحت پوشش وزارت عتف یا
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه آزاد اسالمی باشد ،یا به
تشخیص افراد کارگروه از افراد باسابقه فرهنگی قابلپذیرش باشد.

 آشنایی با حداقل یکی از زبانهای بینالمللی ،متناسب با حوزه فعالیت خود داشته
باشد؛
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 به امور فرهنگی ،آموزشی یا خدمات دانشجویی آشنایی داشته و در آن سابقه کار
داشته باشد.
ازجمله وظایف و مسئولیتهای این مؤسسات نیز موارد زیر ذکرشده است:
 باید جزئیات برنامههای موسسه به کارگروه ارائه شود؛

 باید اطالعات و مشخصات شرکت همکار در کشور مقصد به کارگروه ارائه شود؛

 باید اطالعات کامل و واقعی در خصوص نوع و میزان خدمات و تعهدات خود به
متقاضی تحصیل در داخل کشور داده شود؛

 باید با متقاضی قرارداد منعقد شود و خدمات در چارچوب آن عرضه شود (سازمان
امور دانشجویان ساالنه فرمت قرارداد را به مؤسسات ابالغ میکند)؛

 باید گزارش ساالنه عملکرد موسسه به کارگروه تحویل داده شود.

همچنین در این آییننامه ،سازمان امور دانشجویان ،موظف به انتشار ساالنه اسامی مؤسسات
دارای مجوز شده است.
بااینکه این آییننامه حدود دو سال است که به تصویب رسیده است هنوز بهصورت رسمی
انتشار نیافته و مشخص نیست که در حال حاضر چند موسسه جذب توانستهاند از این کارگروه
مجوز بگیرند .اینکه چرا سازمان امور دانشجویان اسامی این مؤسسات را اعالم نکرده و
وضعیت فعالیت مؤسسات چگونه است ،جای سؤال دارد .در ادامه با بررسی دقیقتر مفاد دو
آییننامه مؤسسات اعزام و جذب دانشجو به ذکر برخی از نقصهای این دو آییننامه اشاره
میشود.
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نقد آییننامههای مؤسسات اعزام و جذب دانشجو
یکی از ایرادات اساسی موجود در آییننامههای موجود ،رویکرد مجوزمحوری است .رویکرد
مجوزمحوری به مانعی برای ورود شرکتها و مؤسسات جدید به این حوزه تبدیل میشود،
درحالیکه در زمینه مؤسسات جذب ،ایران با کمبود موسسه روبرو است و نیاز به فعالیت
مؤسسات بیشتری است .با توجه به نبود آمار مشخص از تعداد مؤسسات فعال جذب ،تنها 4
موسسه شناسایی شد که این عدد در مقابل تعداد مؤسسات جذب در کشورهای پیشرو بسیار
کم است.
مجوزمحوری ،همچنین باعث به وجود آمدن موقعیت «امضای طالیی» برای عدهای خاص
در کارگروههای مربوطه میشود و رقابت و درنتیجه کیفیت را کاهش میدهد .این در حالی
است که در فعالیتهای ثبت محور ،افراد متقاضی ،بر اساس رعایت برخی معیارها (برای
مثال ،داشتن گواهینامههای تخصصی) میتوانند در یک حوزه به فعالیت بپردازند .در صورت
ثبتمحوری و گواهینامهمحوری فعالیتها ،خریدوفروش ،رانت ،واگذاری و نقلوانتقال
مجوز اتفاق نمیافتد و امکان انحصار کاهش مییابد.
در زمینه مواد و بندهای آییننامه نیز مواردی را میتوان یافت که بهصورت کلی بیانشدهاند.
شاخص و معیار معینی برای ارزیابی عملکرد مؤسسات ذکر نشده است و اختیار تصمیمگیری
را به اعضای کارگروه نظارت ،تفویض نموده است؛ برای مثال در مورد شرایط مدیرعامل،
داشتن تخصص و یا سابقه فرهنگی ،شرطی کلی است؛ همچنین معیار آشنایی نسبی با یکزبان
خارجی نیز دقیق و روشن نیست .از سویی دیگر درحالیکه بنیان فعالیت این شرکتها بر
اساس تعامالت بینالمللی است ،لزوم داشتن تابعیت ایرانی برای مدیرعامل ،فعالیت افراد و
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شرکتهای بینالمللی در این حوزه را با محدودیت مواجه میکند ،محدودیتهایی مثل شرط
تأهل و داشتن حداقل سی سال سن نیز هیچ دلیل قانعکنندهای ندارند .یکی از دیگر مواردی
که در این آییننامهها به آن توجه نشده ،مشارکتی نبودن کارگروههای نظارتی است ،برای مثال
نمایندهای از دانشگاه آزاد و مؤسسات جذب در این کارگروهها حضور ندارند.
در کل همانگونه که اشاره شد ،مسئله اصلی ،دیدگاه مجوزمحوری است که این رویکرد باید
به دیدگاه ثبتمحور و بدون نیاز به شرایط خاص و یا حداقل به دیدگاه گواهینامه محوری
و گذراندن دورههای آموزشی و طی کردن آزمونهای مربوطه و ارزیابی تخصصی و دریافت
گواهینامههای تخصصی تبدیل شود.
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مقدمه
مؤسسات جذب و اعزام شباهتهای زیادی دارند ،و در دنیا معموالً اینگونه شرکتها به نام
موسسه جذب شناخته میشوند ،اما در کشورهایی همچون ایران ،که از گذشته تاکنون اعزام
دانشجو در آنها رایج بوده است ،عنوان موسسه اعزام برای آنها استفاده میشود .با توجه به
افزایش تعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور طی سالهای  2000تا  2018از حدود
 17.500نفر به حدود  56.500و جهش رتبه ایران از  28به  19در بین کشورهای
دانشجوفرست (رصدخانهمهاجرتایران)1400 .؛ احتماالً فعالیت مؤسسات اعزام در سالهای
اخیر رشد باالیی داشته است .در این پژوهش با بررسی وبسایتهای اینترنتی و مصاحبه با
دو تن از مدیران باسابقه مؤسسات اعزام دانشجو ،مسائل و مشکالت این مؤسسات ،شناسایی
شد .مطالعه این مسائل میتواند برای سیاستگذرای در زمینه مؤسسات جذب ،نکات مفیدی
در برداشته باشند.

مسائل و مشکالت مؤسسات اعزام دانشجو
شکلگیری مؤسسات اعزام دانشجو ،به دهه هفتاد برمیگردد .در آن زمان ،اعزام دانشجو توسط
شرکتهای تجاری و دفاتر حقوقی انجام میشد و چارچوبی مشخص و شرایطی مدون ،برای
فعالیت آنها وجود نداشت .به دلیل تعدد شکایت مشتریان و تخلفات برخی از مؤسسات،
وزارت عتف با همراهی چند نهاد دولتی تصمیم گرفتند آییننامهای برای ساماندهی مؤسسات
اعزام تنظیم کنند .در مرحله اول هدف وزارت عتف ،ثبت شرکتهای غیررسمی برای سامان-
دهی آنها بود؛ اما در ادامه فعالیت این مؤسسات ،با رصد ،ارزیابی ،نظارت و دریافت شکایت
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از این مؤسسات ،مجوز برخی از آنها ابطال گردید .در مصاحبه با دوتن از مدیران باسابقه
موسسات اعزام ،مواردی همچون ،مجوزدهی بیضابطه ،عدم وجود شرایط دقیق و مشخص
برای مجوزدهی ،بررسی مکرر شرایط مؤسسات بهصورت سالیانه ،عدم آموزش و ارزیابی
صحیح بهعنوان مهمترین دغدغه ،عنوان شد .در این قسمت هر یک از مسائل را به تشریح
بیان میکنیم.

 )1مسائل مرتبط با دریافت مجوز از کارگروه نظارت
در آییننامه تأسیس مؤسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور که در
سال  1382توسط هیئت دولت ابالغ گردید ،کارگروهی تعریف شد که در آن افرادی از
وزارت عتف و دیگر وزارتخانههای مرتبط حضور دارند و وظیفه اصلی کارگروه ،اعطاء مجوز
به مؤسسات است .به علت عدم بازبینی و اصالح بندهای این آییننامه ،در طول زمان مشکالتی
همچون؛ مجوز دهی به افراد ناآشنا به شرایط زندگی و تحصیل در کشور مقصد ،زد و بند
برخی از مدیران مؤسسات با برخی کارمندان وزارت عتف ،عدم دقت در بررسی شرایط
مجوزدهی و ...بروز یافته است ،مدیر یکی از مؤسسات دراینباره میگوید «بعضی مجوزها
به دلیل رابطه افراد در وزارت ،دادهشده است .بعضی مجوزها به خود کارمندان سازمان یا
وزارت که در شرف بازنشستگی بودند دادهشده و آنها این مجوزها را اجاره میدهند و یا به
شخص دیگری واگذار میکنند».
همانطور که پیشازاین اشاره گردید رویکرد مجوز محوری به فعالیت مؤسسات باعث به
وجود آمدن امضای طالیی میشود و احتمال ایجاد رانت را باال میبرد .پیشنهاد میشود،
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ارزیابی مدیر موسسه وابسته به داشتن گواهینامههای معتبر باشد و نیازی به مجوز از کارگروه
نباشد .در ادامه به تشریح تفصیلی معضالت ناشی از مجوزدهی اشاره میکنیم.
عدم وجود معیارهای روشن در مجوزدهی
یکی دیگر از مدیران باسابقه موسسه اعزام که خود عضو هیئتعلمی دانشگاه است در مورد
شرایط و معیارهای بررسی مجوز میگوید «در مصاحبه برای کسب مجوز ،سؤاالتی کلی
پرسیده میشود برای مثال :آیا در خارج از کشور تحصیل داشتهاید ،آیا به زبان انگلیسی تسلط
دارید ،آیا مدرک تحصیلی و سابقه کار مرتبط دارید ،آیا سابقه فعالیت در آموزش عالی دارید
و ...این معیارهای ارزیابی ،توانایی سنجشپذیری پایینی دارند؛ باید معیارهای مشخصی وجود
داشته باشد که هرکس آنها را نداشت ،قبول نشود .برای مثال مدیر موسسه باید حداقل مدرک
کارشناسی ارشد داشته باشد ،یا حداقل در سه کشور هرکدام به مدت  1سال سکونت داشته
باشد».
ارزیابی هرساله برای مجوز
ارزیابی مؤسسات بهصورت سالیانه انجام میگردد و برای تمدید مجوز باید مؤسسات به
سازمان امور دانشجویان ،گزارش کار بدهند و موضوعاتی همچون پرداخت مالیات و تغییرات
اساسنامه بررسی شود .داشتن شاکی مؤثر و تعدد شکایات در طول سال میتواند باعث شود
که از مدیر موسسه دوباره مصاحبه گرفته شود و یا حتی مجوز موسسه تمدید نشود .یک مدیر
موسسه در این زمینه میگوید «روش درست مجوزدهی این است که یکبار ارزیابی و گزینش
صالحیت صورت گیرد نه هرساله ،یا حداقل ،ارزیابی ،دو یا سهساله شود .تمدید مجوز ،کار
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بیهودهای شده و کارگروه را کم اعتبار کرده است و باعث میشود اعضای کارگروه دقت الزم
را در بررسی شرایط مؤسسات نداشته باشند».
عدم برخورد جدی با متخلفان و کسانی که مجوز ندارند
اگرچه در صورت لغو مجوز مؤسسات ،فعالیت آنها غیرقانونی است ولی مصاحبهشوندگان
به این نکته اشاره میکنند که خیلی از مؤسسات بی مجوز ،در حال فعالیت هستند «کسانی
که بدون مجوز ،کار میکنند آزادترند و با داشتن وکالی مجرب میتوانند با مسائل حقوقی
ناشی از عدم مجوز ،روبرو شوند و حتی در صورت انحالل شرکت خود ،شرکت دیگری ثبت
کنند«».درجاهایی موسسه متخلفی که لغو مجوز شده بود هنوز هم فعالیت میکرد و اتفاقاً
فعالیت خود را به همه کشورها گسترش داد ».یک مدیر باسابقه نیز از فعالیت مؤسسات
غیرمجاز اینچنین میگوید« :موسسههای حقوقی و دفاتر کاریابی و آژانسهای هواپیمایی
هم در این زمینه فعالیت میکنند و اتفاقاً ادعا دارند بهتر از مؤسسات اعزام کار میکنند .اگرچه
مجوز ،ما را محدود کرده است ،اما نتوانسته از فعالیت دفاتر مهاجرتی و حقوقی و تجاری در
زمینه اعزام دانشجویان به خارج جلوگیری کند».
محدود بودن مجوز به کشوری خاص
سازمان امور دانشجویان ،فعالیت مؤسسات اعزام را به کشورهای خاصی محدود کرده است
و هر موسسهای میتواند برای دانشگاههای چند کشور مشخص ،بازاریابی انجام دهد .مدیران
مؤسسات مصاحبهشونده ،این موضوع را یک مانع بزرگ برای فعالیت خود و نوعی انحصار
میدانند «من در نمایشگاههای  ICEFدر کشورهای مختلفی مثل دبی ،آلمان ،استرالیا و ...
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شرکت کردهام .در آنجا کارگزاران میتوانستند با همه کشورها کار کنند .این محدود کردنها،
باعث فعال شدن مؤسسات غیرمجاز میشود .کارگزاری که شرایط یک کشور را بلد باشد،
شرایط کشورهای دیگر را هم میتواند بهراحتی و با آموزش یاد بگیرد ،پیشنهاد میدهم
کارگزاران بتوانند به همه کشورها دانشجو اعزام کنند ولی نظارت بر کارشان تشدید شود».
نقص قرارداد پیشنهادی توسط سازمان امور دانشجویان
سازمان امور دانشجویان ،مؤسسات اعزام را ملزم کرده است که قرارداد بین موسسه و متقاضی
در قالب متنی منعقد شود که در سایت سازمان قرار دارد .در متن این نمونه قرارداد ،موارد
تعهدات هر دو طرف و شیوه فسخ قرارداد آورده شده است .یکی از مدیران موسسه در مورد
بندهای این قرارداد میگوید «وزارت علوم در این قرارداد ،تعرفهای تعیین کرده است
بدینصورت که هزینه گرفتهشده از متقاضی باید با یک ماه کمکهزینه وزارت علوم که به
دانشجوی مجردِ بورسیه پرداخت میکند ،برابر باشد .این بند قرارداد ما را محدود میکند».
«درحالیکه زمان گرفتن روادید در کشورهای مختلف متفاوت است قرارداد مشخصشده از
طرف سازمان ،این زمان را محدود کرده است ».یا «جریمه مشخصشده در صورت عدم
پذیرفته شدن متقاضی ،نه برای مؤسسات قابلقبول است نه حتی از جانب متقاضیان دریافت
میشود».

 )2مسائل مربوط به خدماترسانی مؤسسات اعزام دانشجو
فعالیت اعزام دانشجو به کشور خارجی فعالیتی بسیار حساس است؛ تصمیم به آموزش در
کشوری دیگر ،یکی از تصمیمات و اتفاقات مهم در زندگی یک جوان است .درصورتیکه
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مؤسسات نتوانند بهدرستی متقاضیان را راهنمایی کنند ممکن است خسارات جبرانناپذیری
به این افراد وارد شود .در ادامه به مسائلی که بر ارائه خدمات مؤثر این مؤسسات تأثیرگذار
است میپردازیم.
دانش کم از شرایط تحصیل و زندگی در دیگر کشورها
آگاهی و دانش کافی در مورد شرایط زندگی و تحصیل در یک کشور و آشنایی با نظام آموزش
عالی و فرهنگ کشور مقصد واجب است .مدیر باسابقه یکی از مؤسسات دراینباره میگوید
«فردی مجوز فعالیت در یک کشور را گرفته بود که حتی یکبار هم به آنجا مسافرت نرفته
بود .این وضعیت باعث هدایت اشتباه متقاضی میشود».
تخلفات و شکایات گوناگون
تخلفات اتفاق افتاده در مؤسسات اعزام از پیچیدگیهای خاصی برخوردار است که شناسایی
و صدور رأی در مورد آنها به افراد متخصص ،نیاز دارد و به نظر میرسد سازمان امور
دانشجویان بهتنهایی نمیتواند آگاهی کاملی از نوع تخلفات داشته باشد و درنتیجه نمیتواند
رأی عادالنه و دقیقی صادر کند .درنتیجه مشارکت مؤسسات در شناسایی تخلفات و صدور
رأی ضرورت دارد .مدیر یکی از مؤسسات اعزام انواع تخلفاتی که در این مؤسسات روی
میدهد را اینگونه برمیشمارد:
 فراتر از تعرفه پول گرفتن؛
 وعده کتبی یا شفاهی به مشتری دادن ،ولی عمل کردن به نحو دیگری؛
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 عدم پس دادن پول مشتری در صورت عدم پذیرش؛
 همکاری با مؤسسات سوم؛
 فعالیت برای اعزام به کشورهایی که اجازه ندارند؛
 گرفتن پولهای اضافی و گزاف به دالیل گوناگون (مثل گرفتن وکیل)؛
 درخواستهای نامتعارف از مشتری (گرفتن ترجمه از مدارک نامرتبط در نسخ
متعدد)؛
 خرید صندلی در رشتههای پر متقاضی؛
 ساختن مدرک زبان تقلبی و گرفتن گواهیهای نامربوط و تقلبی؛
 فرستادن افراد به کالجهای واسط بهجای دانشگاه برای سال اول و دریافت هزینههای
زیاد؛
 فرستادن به آموزشگاههای زبان درحالیکه خود دانشگاهها دورههای آموزش زبان
دارند.
در اوایل دهه نود ،وزارت عتف برای رسیدگی بهتر به وضعیت تخلفات و شکایتها ،پیشنهاد
تشکیل «هیئت رسیدگی به تخلفات مؤسسات» را داد ،اعضای آن با معرفی کانون مؤسسات
و صدور حکم آنها توسط سازمان امور دانشجویان انجام میشد .این هیئت ،پیشنهاد میزان
نوع جریمه (توبیخ ،تذکر ،تعلیق چندماهه مجوز ،ابطال مجوز و بازگرداندن مبلغی به مشتری)
را به کارگروه نظارت میداد و کارگروه ،تصمیم نهایی را میگرفت .به دلیل اینکه اعضای
هیئت رسیدگی به شکایات ،بهصورت عملی درگیر کار بودند این شیوه کارایی خوبی داشت؛
اما در سالهای اخیر رسیدگی به شکایتها به کارشناسان اداره حقوقی سازمان سپردهشده
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است و این کارشناسان تنها به بررسی متن قراردادها میپردازند و به ریشهیابی مسائل توجه
ندارند.
عدم فعالیت کانون مؤسسات
کانون مؤسسات اعزام ،عالوه بر اینکه از منافع مؤسسات حمایت میکند میتواند در مقررات
گذاری و نظارت بر کار مؤسسات به سازمان امور دانشجویان کمک کند؛ اما چند سالی است
که این انجمن ،بهصورت غیرفعال است و تغییرات آن هنوز در روزنامه رسمی اعالمنشده
است .مدیر یکی از مؤسسات جذب در این زمینه میگوید «با فوت دبیر کل کانون و با تغییر
هیئتمدیره قبلی که برای ثبت کانون در وزارت کشور تالش میکردند ،فعالیت کانون خیلی
کم شد و بهتدریج اعتماد وزارت عتف هم به این کانون کاهش یافت و سازمان امور
دانشجویان نیز در حال حاضر هیچ عزمی برای ساماندهی کانون ندارد ،اگرچه تالشهایی
برای فعالیت دوباره کانون صورت گرفته است ،ولی وزارت علوم خیلی حمایت نمیکند».
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مشکالت موسسات اعزام

مسائل مربوط به موسسات

مسائل مربوط به کارگروه نظارت
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شکل .11-خالصهای از مسائل مؤسسات اعزام دانشجو در ایران

جمعبندی و ارائه پیشنهادها
به دلیل شباهت بسیار زیاد فعالیت مؤسسات جذب با مؤسسات اعزام ،در این بخش برای
شناسایی مسائل این مؤسسات ،با دو تن از مدیران باسابقه آنها ،مصاحبه صورت گرفت .در
شکل ( )11نمای کلی مشکالت و مسائلی که مؤسسات اعزام با آنها روبرو هستند قابل
مشاهده است .مجوزمحوری ،عدم مشارکت مؤسسات در مقررات گذاری و نظارت بر
تخلفات و رسیدگی به شکایات از مهمترین مسائل این مؤسسات میباشند .سازمان امور
دانشجویان میتواند با اتخاذ رویکرد گواهینامهمحوری مؤسسات را ملزم به دریافت
گواهینامههای بینالمللی در زمینه مشاوره ،گواهینامههای زبان خارجی و مدارک دانشگاهی
کرده تا اثر تصمیمهای شخصی و رانتهای ناشی از آن کاهش یابد.
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مقدمه
مطالعه در مورد شرایط دانشجویان بینالمللی در سه مرحله کلی صورت میگیرد ،این مراحل
بر اساس زمان و شرایط خاصی که در هر یک از این دورههای زمانی برای دانشجویان پیش
میآید قابلتفکیک هستند .این سه مرحله به ترتیب ،مرحله جذب و پذیرش ،مرحله تحصیل
و زیست دانشجویی و مرحله پس از فارغالتحصیلی هستند.
با توجه به اینکه بازاریابی ،شناسایی ،مشاوره و جذب متقاضیان به تحصیل در مرحله اول
اتفاق میافتد میتوان فعالیت مؤسسات جذب را نیز در این مرحله قرارداد .مؤسسات جذب
دانشجو با خدمات گوناگونی که در بدو ورود متقاضی به یک کشور و فرهنگ جدید و
همچنین نظام آموزش عالی جدید ارائه میدهند ،در موفقیت آینده فرد متقاضی تأثیر فراوانی
دارند .مؤسسات اگر متقاضی را بهدرستی راهنمایی نکنند باعث خسارتهای جبرانناپذیری
برای وی و دانشگاهها و نظام آموزش عالی کشور و حتی وجهه فرهنگی کشور میشوند.
در ایران هیچگونه موسسه جذبی بهصورت رسمی ثبتنشده است ،اما هماکنون چندین موسسه
غیررسمی در این زمینه فعال هستند .در چند سال اخیر ،دانشگاهها نیز که همکاری با شرکتها
و شخصیتهای حقوقی را بهتر از کار با واسطهها میدانند ،برای جذب دانشجویان بینالمللی
از این مؤسسات استفاده میکنند .این همکاریها بدون مسئله نبوده است ،مسائلی همچون
عدم شفاف بودن قرارداد ،انحصار ،رشوهدهی و تخلفات و مشکالت خرد و کالن دیگری،
باعث شده موضوع جذب دانشجویان بینالمللی در کشور با چالشی اساسی روبرو شود،
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بهطوریکه اگر به این وضعیت رسیدگی نشود اعتبار نظام آموزش عالی ایران در منطقه خدشه-
دار خواهد شد .در این بخش با گفتوگو با فعالین حوزه جذب دانشجویان بینالمللی ،به
شناسایی انواع این مسائل و پیامدهای آنها پرداخته میشود.
برای شناخت بهتر شرایط ،فرایندها و رویههای جذب دانشجویان بینالمللی و بررسی وضعیت
مؤسسات جذب ،با فعاالن این حوزه ،مصاحبههای اکتشافی انجام شد .همچنین برای اینکه
چالشها و مسائل ،از زوایای مختلفی مطالعه گردند ،مصاحبهشوندگان از سیاستگذاران،
دانشگاهیان ،مدیران موسسهها و دانشجویان انتخاب شدند .در هر مصاحبه موضوعاتی همچون
فرایندها و رویههای جذب دانشجو ،مسائل و مشکالت مؤسسات جذب دانشجویان و راهحل-
ها و سیاستهای مناسب برای مواجهه با این مسائل ،مورد بررسی قرار گرفت .الزم به ذکر
است برای رعایت اخالق پژوهشی نام این افراد در گزارش ذکر نشده است .همچنین در طول
پژوهش برای جلب نظر مشارکتکنندگان برای اظهارنظر آزادانه بر رازداری ،محرمانه و گمنام
بودن و امانتداری تأکید گردید.

مسائل و مشکالت مؤسسات غیررسمی جذب
برای شناسایی چالشهای ناشی از خأل وجود سیاست و قانونی مشخص برای فعالیت رسمی
مؤسسات جذب دانشجو و آسیبشناسی وضعیت موجود با  8نفر از فعاالن این حوزه،
مصاحبههای عمیق صورت گرفت .از این مصاحبهها تعداد  17مسئله در قالب  5گروه کلی
زیر استخراج گردید .در ادامه به توصیف مشروح این مسائل و تبعات و اثرات منفی آنها
پرداخته و برای حل آنها ،پیشنهادهایی ارائه خواهد شد.
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 مسائل مؤسسات جذب دانشجویان بینالمللی ،در سطح سیاستگذاری؛

 مسائل مؤسسات جذب دانشجو در سطح تنظیمگری و تسهیلگری؛
 تعامل نادرست دانشگاهها با مؤسسات جذب دانشجو؛
 مسائل مرتبط با دانشگاهها در جذب دانشجویان بینالمللی؛
 عدم توانمندی مؤسسات جذب دانشجو در داشتن عملکرد حرفهای.

 )1مسائل مؤسسات جذب دانشجویان بینالمللی ،در سطح سیاستگذاری
برای جذب دانشجو فقط شرایط تحصیلی و دانشگاه مهم نیست بلکه محیط سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی کشور در جذب دانشجو اهمیت دارد .شرایط کالن زندگی در ایران،
روابط فرهنگی مردم و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت ،قوانین کشور و شرایط زمینه-
ای تحصیل در ایران ازجمله موضوعات مهم در راستای جذب دانشجو به ایران است .در
ادامه به عمده مسائل در سطح سیاستگذاری که ناشی از دیدگاههای کالن دولت در زمینه
آموزش عالی است ،اشاره میشود.
مسئله  :1عدم وجود آییننامه جامع
یکی از مهمترین مسائل موجود بر سر راه فعالیت مؤسسات جذب عدم وجود قانون و یا
آییننامه مشخص است ،همانطور که در فصل پنجم اشاره شد در سال  1398سازمان امور
دانشجویان ،برای ساماندهی مؤسسات جذب دانشجو ،آییننامهای با نقایص گوناگون را
تدوین نموده است اما بعد از  2سال هنوز همین آییننامه نیز اجرایی نشده است .یکی از
مدیران مؤسسات غیررسمی میگوید« :من متن این آییننامه را خیلی وقت است به دست
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آوردهام .این آییننامه اشکاالت زیادی دارد ولی تابهحال هیچ موسسهای وجود ندارد که طبق
همین آییننامه هم از سازمان مجوز گرفته باشد».
عدم وجود آییننامه ،باعث ایجاد رقابت منفی میان چند موسسه غیررسمی موجود شده است.
یکی از مدیران موسسه جذب میگوید «شرط دادن مجوز بر اساس این آییننامه میتواند
برای عدهای ایجاد مانع کرده و رانتی برای اعضای هیئتعلمی ایجاد کند .اساساً مجوز
ضرورت ندارد و نظارت باید برای جلوگیری از فساد باشد نه برای احراز صالحیت فرد».
یکی از دانشجویان فارغالتحصیل خارجی که چند سالی است در قالب شرکتی در کشور خود
برای ایران دانشجو جذب میکند میگوید «هیچ شرکتی مجوز ندارد ولی یکی از شرکتها
در موضوع فعالیت خود ،جذب دانشجوی بینالمللی را آورده است و از طریق همین مدرک
با دانشگاهها قرارداد میبندد .این شرکت با معاونت دانشگاهها رابطه برقرار کرده و رقبا را با
بهانه اینکه مجوز ندارند از دور خارج میکند».
یکی دیگر از موضوعات مهم در آییننامه حاضر ،لزوم داشتن تابعیت ایرانی برای مدیر موسسه
است ،درحالیکه بینالمللی بودن در این حوزه کاری ،یک ارزش است .مدیر پاکستانیاالصل
یک موسسه میگوید «مگر اعزام و جذب دانشجو چه موضوعی است که فقط ایرانیها باید
این کار را انجام دهند! با این شرط ما مجبوریم یک ایرانی را بهعنوان مؤسس به شرکت
بیاوریم».
بهصورت خالصه میتوان چالشهای ایجادشده از آییننامه موجود و نبود آییننامه جامع را
موارد زیر برشمرد:
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 عدم ابالغ آییننامه و عدم انتشار شفاف آن؛
 کپیبرداری از آییننامه مؤسسات اعزام و ناکامل بودن آن؛
 عدم حضور ذینفعان در تنظیم آییننامه (نمایندهای از دانشگاه آزاد و مؤسسات جذب
حضور ندارد)؛
 تعارض منافع موجود در آییننامه (اجبار بر اینکه مدیرعامل موسسه باید عضو
هیئتعلمی دانشگاه باشد)؛
 وجود معیارهای نامشخص برای مدیران مؤسسات.
برای تنظیم و تدوین یک آییننامه مؤثر ،بهتر است از مشارکت همه ذینفعان استفاده شود و
از مشورت و تجربه مؤسسات نیز استفاده گردد و در قانونگذاری ،همه ذینفعان حضورداشته
باشند.
مسئله  :2مسائل مرتبط با محدودیت تحصیل به زبان فارسی
یکی از مسائل مهم که باعث عدم استقبال دانشجویان از تحصیل در ایران میشود مسئله
تدریس به زبان فارسی است .مدیر یک موسسه جذب دراینباره میگوید «تدریس به زبان
فارسی هم زمانبر است و هم هزینه دارد .تدریس به زبان انگلیسی و عربی هم که در ایران
وجود ندارد .هر دانشگاه نیز یک مرکز زبان فارسی برای خودش دایر کرده و فقط آن را قبول
دارد ».به گفته یکی از کارکنان معاونت بینالملل یکی از دانشگاهها «ما تدریس به زبان
انگلیسی نداریم و پایاننامه دانشجو حتماً باید به زبان فارسی باشد .وقتی در بدو ورود یادگیری
زبان فارسی را اجبار کنیم دانشجو فرار میکند درحالیکه در ترکیه هر دو زبان تدریس میشود
و برای آموزش ترکی تخفیف داده میشود».
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یکی از اساتید دانشگاه در این زمینه میگوید «موضوع زبان فارسی آنقدر مسئله بزرگی است
که حتی با اعطای بورس هم بعضی افراد استقبال نمیکنند ،درحالیکه کشور مالزی تحصیل
به زبان انگلیسی است و واحدهایی به زبان ماالیی میگذرانند ولی در ایران قانون میگوید
آموزش به زبان فارسی باشد .دانشجویی که به ایران میآید یک سال وقتش را مجبور است
زبان بخواند .در شرایط موجود و با توجه به قانون موجود ،ما تنها میتوانیم دوره پژوهشمحور
را برای خارجیها برگزار کنیم که خیلی نیاز به زبان فارسی نداشته باشد».
در این راستا مدیر یکی از مؤسسات اعزام دانشجو به آلمان میگوید «مقدمه اصلی برای
جذب ،مسئله زبان است ،در کشور آلمان هم که خیلی به زبان خودشان اهمیت میدهند
تحصیل در مقطع ارشد و دکتری به زبان انگلیسی هم ارائه میشود .در کشور چین بعضی از
دروس پایه در سال اول به زبان انگلیسی تدریس میشود ولی از سال دوم به بعد دروس به
زبان چینی تدریس میشوند ،با این کار دانشجو در سال اول که با محیط کشور آشنایی ندارد
درسش را به زبان انگلیسی میخواند و همچنین میتواند کمکم با محیط آشنا شود و زبان
جدید را هم یاد بگیرد».
مسئله  :3عدم رویکرد منسجم و متوازن فرهنگی نسبت به خارجیها
مسئول بازاریابی بینالملل یک دانشگاه صنعتی ،موضوعات فرهنگی را یک مسئله مهم برای
جذب میداند «فرهنگ چندملیتی در ایران وجود ندارد ،دانشگاههای ایران ظرفیت پذیرش
مردم خاورمیانه را ندارند ».یک مدیر موسسه اعزام میگوید «محدودیتهای فرهنگی برای
نسل جوان ایرانی ،دافعه ایجاد کرده است .چه برسد به دانشجوی خارجی» یکی از دانشجویان
بینالمللی سابق میگوید «من به خاطر مذهب و عشق به شیعه به ایران آمدم و فرهنگ اسالمی
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را دوست دارم ولی بازهم در ایران راحت نبودم ،هر جا میرفتم مردم نگاهم میکردند ،اگر
به شما برنمیخورد! باید بگویم که ایرانیان نسبت به مردم کشورهای همسایه ،نژادپرست
هستند ».مسئول سابق سازمان امور دانشجویان میگوید «یکی از خط قرمزهای فرهنگی نظام،
حفظ حجاب خانمهاست که قابلتغییر هم نیست .البته باید توجه داشت که موضوعات
فرهنگی و مذهبی یک عامل مثبت در جذب دانشجویان از منطقه است».
برخورد متفاوت جامعه و سیاستگذاران با خارجیها در مورد مسائل فرهنگی و مذهبی کامالً
در صحبتهای مصاحبهشوندگان مشهود بود .این در حالی است که ایران کشور بزرگ و چند
فرهنگی است و تقریباً همه فرهنگهای کشورهای همسایه ،در حوزه فرهنگ ایرانی اسالمی
قرار میگیرند .به نظر میرسد سیاستهای فرهنگی برای جذب دانشجویان بینالمللی به-
خصوص از کشورهای منطقه باید بهصورت تخصصی موردمطالعه قرار گیرد و سیاستی
منسجم برای آن تدوین شود .پیشفرضهای سیاستگذار در این زمینه باید بهروز شده و از
ذائقههای متفاوت متقاضیان آگاه گردد و با توجه به فرهنگ متکثر و متنوع منطقهای ایران،
سیاستهای پویای فرهنگی تدوین گردد .این موضوع اگرچه در آییننامه پذیرش دانشجوی
غیرایرانی-غیربورسیه سال  1394و مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در سال  1384مورد
تاکید قرارگرفته است ،اما اقدام در خورتوجهی در این زمینه مشاهده نمیشود.
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 )2مسائل مؤسسات جذب دانشجو در سطح تنظیمگری و تسهیلگری
مسئله  :1عدم نظارت و رسیدگی به تخلفات و شکایات
باگذشت چند سال از فعالیت غیررسمی مؤسسات جذب دانشجو ،هنوز متولی مشخصی برای
رسیدگی به تخلفات و شکایات از آنها وجود ندارد .با انتشار مواردی از تخلف و فساد در
تعامالت مؤسسات و دانشگاهها ،وزارت عتف و وزارت بهداشت بهجای جستجو در مورد
یافتن دالیل ایجاد این مشکالت ،با صدور بخشنامهای ،دانشگاهها را از همکاری با مؤسسات
خصوصی منع کردهاند؛ درحالیکه در عمل دانشگاهها مجبور هستند با مؤسسات جذب کار
کنند و این بخشنامه را نادیده بگیرند .یکی از فعالین حوزه جذب دانشجو که در حوزه علوم
پزشکی فعالیت دارد ،به عدم نظارت در مورد فعالیت مؤسسات اشارهکرده و میگوید «چند
سالی است که عدهای با زد و بند و رشوه دادن و پارتیبازی ،کل بازار را خراب کردهاند .سال
گذشته ،اطالعرسانی اشتباه به دانشجویان پاکستانی توسط بعضی از مؤسسات جذب باعث
شد که بسیاری از این دانشجویان مجبور به انصراف از تحصیل شوند و هزینه باالیی را متحمل
شدند و هیچکس در وزارت بهداشت به این مشکل و تخلف رسیدگی نمیکند ».این مدیر
موسسه که در پاکستان به جذب متقاضی میپردازد ،میگوید «اگر برای یک دانشجوی
خارجی مشکلی ایجاد شود هیچکس به دادش نمیرسد .جذب دانشجو مثل بازار گوشت و
دانشجو مثل گوشت قربانی است ،اگر دانشجویی ضرر کند ،خانوادهاش فقط ما را میشناسد
و از ما توقع دارند .به دلیل راهنمایی اشتباه دانشجویان توسط یک موسسه ،در یک دانشگاه
از  5دانشجو  4نفر انصراف دادند».
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مسئله  :2مسائل مربوط به امور کنسولی و امنیتی
یکی از مسائلی که باعث میشود جذب دانشجو تحت تأثیر قرار بگیرد زمانبر بودن دریافت
روادیدست .مسئول معاونت بینالملل دانشگاهی دراینباره میگوید «در رویه صدور پذیرش،
سازمانهای مربوطه شاید حدود  2ماه طول بکشد تا نتیجه قطعی را اعالم کنند درحالیکه در
ترکیه بهمحض پذیرش دانشگاه ،گواهی اقامت موقت برای دانشجو صادر میشود ».مدیر
موسسهای در این مورد میگوید «کشورهای همسایه بهراحتی روادید میدهند ،ولی در ایران
روال اداری کند است .مثالً یک فرایند درخواست روادید  5ماه طول کشید .در حالی در ترکیه
صدور روادید ،بدون هیچ حضوری 2 ،هفته طول میکشد ».کارشناس سابق سازمان امور
دانشجویان موضوع امور کنسولی را پیچیده و حساس میداند «موضوع فعالیت مؤسسات
جذب برای اداره کنسولی سازمان دانشجویان حساسیتزا است .مسائل امنیتی برای کشور ما
خیلی مهم است ،رشتههایی داریم که غربیها روی آن حساس هستند و در مورد آدمهایی که
جذب میشوند باید مراقبت شود ».وی وجود مؤسسات جذب را با شرط داشتن نماینده در
کشور متقاضی برای بررسیهای هویتی متقاضیان مفید میداند «مؤسسات اگر در کشورهای
همسایه نمایندگی داشته باشند میتوانند در بررسی احراز هویت و شناسایی بهتر فرد متقاضی
به امور کنسولی کمک کنند .این مورد ،نیاز به رایزنی و تعریف شیوه همکاری مؤسسات با
امور کنسولی دارد».

موسسات جذب دانشجویان بینالمللی |82

مسئله  :3عدم رصد ،ارزیابی و رتبهبندی مؤسسات
عدم پایش ،ارزیابی و رتبهبندی شرکتها و فعاالن این حوزه باعث شده که دانشگاهها بدون
آگاهی از میزان تجربه و سابقه شرکتها ،به هر موسسهای که پیشنهاد جذب دانشجوی بین-
المللی بدهد ،اعتماد کنند .این موضوع باعث میشود که هیچ رقابت مثبتی بین مؤسسات ایجاد
نشود و برای قرارداد بستن با مؤسسات هیچ معیاری وجود نداشته باشد .مؤسسات نیز در این
حالت ،تالشی برای باال بردن دانش خود در مورد قوانین و شرایط متغیر آموزش عالی نخواهند
داشت و فقط به دنبال جذب دانشجو و معرفی آن به دانشگاه خواهند بود ،درنتیجه اخالقیات
حرفهای در این کسبوکار از بین خواهد رفت .یک مدیر موسسه میگوید «هیچ اعتبار و
امتیازی برای تجربه ما قائل نمیشوند .برای دانشگاهی که در بحث جذب دانشجو هیچ
سررشتهای نداشته است ،ترم اول  30دانشجو معرفی کردم اما ترم بعد نهتنها از من کمک
نگرفت ،بلکه از آژانسهای تازهکار و دانشجوها درخواست معرفی دانشجو کرد».
 )3تعامل نادرست دانشگاهها و مؤسسات جذب دانشجو
مهمترین دالیل فعالیت دانشگاه برای جذب دانشجویان بینالمللی در سالهای اخیر را می-
توان ،رتبهبندی در ارزیابیهای جهانی ،تأمین مالی و الزام سیاستهای باالدستی دانست.
دانشگاهها در سالهای اخیر برای افزایش تعداد دانشجویان بینالمللی خود به واسطهها،
مؤسسات غیررسمی جذب دانشجو و همچنین تبلیغ از طریق دانشجویان بینالمللی سابق،
روی آوردهاند؛ همکاری دانشگاهها با مؤسسات غیررسمی چالشهایی با خود داشته است که
در ادامه به آنها اشارهشده است.
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مسئله  :1انحصارگرایی در عقد قرارداد
فعالیت مؤسسات جذب بهصورت غیررسمی باعث شده که دانشگاهها نتوانند بهصورت کامل
از تعداد و سابقه آنها آگاهی داشته باشند و تنها با چند شرکت که معروفتر هستند و یا البی
و رانت قویتری دارند همکاری کنند .یکی از مدیران مؤسسات جذب ،مؤثرترین نکته در
بازاریابی یک موسسه جذب را ،مزیت قیمتی در میزان شهریه پیشنهادی به دانشجو میداند و
میگوید «یک مزیت رقابتی منفی ،انحصار از طریق قرارداد تخفیفدار با دانشگاه است .اگر
یک موسسه با دانشگاه قراردادی ببندد که از متقاضیان معرفیشده از طرف این موسسه ،شهریه
ال انحصار جذب دانشجو در آن دانشگاه را به دست میآورد و دانشجویان
کمتری بگیرد عم ً
مایلاند که از این موسسه به دانشگاه متصل شوند .بقیه مؤسسات هم مجبور میشوند با این
موسسه کار کنند .معاونت نیز در توجیه این نوع قرارداد ،تجربه همکاری قبلی و همچنین نرخ
باالی معرفی دانشجو توسط موسسه را دلیلی برای دادن تخفیف ویژه در شهریه میداند .در
این حالت است که آن موسسه روی دور مثبت میافتد و انحصار تشدید میشود».
در بعضی دانشگاهها همکاری کارمندان معاونت بینالملل دانشگاهها و مؤسسات غیررسمی
جذب به یک همکاری غیررسمی و دوستانه تبدیلشده ،این روابط با توجه به میزان وسوسه-
انگیز پورسانتها میتواند به فساد بیانجامد .یکی از مدیران مؤسسات جذب دراینباره می-
گوید «به دلیل فساد موجود در رابطه مؤسسات با دانشگاهها ،موسسهای که پول بیشتری بین
کارمندان پخش کند یا با معاونت رابطه داشته باشد میتواند چنین قراردادهای غیر شفافی که
انحصار ایجاد میکند ببندد ».بعضی مواقع انحصار ایجادشده برای یک موسسه بهراحتی
قابلشناسایی و اثبات نیست .یکی از مدیران جذب که از انحصار موجود بسیار شاکی است
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میگوید «شورای پذیرش متقاضیان ،به واحد بازاریابی دانشگاه ،وابسته است و تنظیم اولویت
در بررسی تقاضاها ،توسط واحد بازاریابی تعیین میشود .بخش بازاریابی میتواند اولویت
ورود به شورای پذیرش را به متقاضیان معرفیشده از شرکتی خاص بدهد و بقیه متقاضیان را
در اولویت آخر بگذارد تا صندلیهای دانشگاه پر شود و هیچ متقاضی از شرکتهای دیگر
پذیرش نشود».
مسئله  :2عدم عقد قرارداد شفاف و روشن نبودن شرایط همکاری
به دلیل غیررسمی بودن فعالیت مؤسسات ،قرارداد منعقدشده میان موسسه و دانشگاهها مبهم
و غیر شفاف هستند .قراردادها در مورد میزان کمیسیون ،زمان و چگونگی پرداخت حقالزحمه،
روشن نیستند و همچنین شرایط فسخ قرارداد نیز یکطرفه است .یکی از کارمندان معاونت
بینالملل میگوید« :در حوزه بینالملل هیچ دانشگاهی ،شفافیت مالی وجود ندارد و هر
دانشگاه با یک سیاست با مؤسسات جذب کار میکند .یکی هزینهها را قبل از ثبتنام دانشجو
میگیرد و سپس کمیسیون موسسه را میدهد .دیگری به آژانس اجازه میدهد کل پول را
گرفته ،پس از کسر کمیسیون ،هزینه ثبتنام1و شهریه(2هزینه تحصیل) را به دانشگاه بدهد.
یکی دیگر ،کمیسیونی به موسسه نمیدهد و موسسه جذب ،فقط میتواند هزینه ثبتنام را
خودش از دانشجو دریافت کند .دیگری ابتدا شهریه را در حسابداری سند میزند و بعد
کمیسیون پرداخت میکند ،یکی دیگر بهصورت دستی هزینه مؤسسات را میدهد».
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عدم روشن بودن شرایط همکاری نهتنها برای دانشگاهها بلکه برای مؤسسات هم دارای
ضررهایی است .مدیر موسسهای میگوید «نرخ مشخصی برای خدمات وجود ندارد اگر یک
نرخی هم تعیین کنیم یکی پیدا میشود که نه بلد است نه شرکت دارد و نه هزینهای میکند،
نرخ را میشکند و کار را خراب میکند .من تبلیغ میکنم ولی سودش را یکی دیگر میبرد».
عدم وجود شفافیت مالی و نبود سیاستهای همکاری با مؤسسات ،منجر به تصمیمات
نامتعارف میشود« .یکی از دانشگاههای علوم پزشکی به آژانسی اجازه داده بود که تا دو هزار
دالر را بهعنوان کمیسیون بردارد و موسسه  100نفر را جذب کرده بود درنتیجه رقم کمیسیون
بسیار زیاد شده بود و انتقادات زیادی را برانگیخت .البته سیاستهای متفاوت در دانشگاههای
مختلف برای جذب میتواند وجود داشته باشد که نمیتوان همه آن را فساد دانست .ولی
همین سیاستها باید شفاف باشند .برای مثال ما در حال حاضر ،سازوکار قانونی نداریم و
نمیتوانیم جزئیات مالی را در قراردادها بیاوریم».
عدم وجود شیوهنامه همکاری روشن بین مؤسسات و دانشگاهها باعث شده که بعضی از
هیئترئیسه دانشگاهها در مورد همکاری با اینگونه مؤسسات تصمیماتی بگیرند که از اثرات
و جوانب آن آگاهی درستی ندارند درحالیکه ارزیابی و احراز اصالت این شرکتها اموری
نیست که دانشگاه بتواند از پس آن برآید« .به دانشگاهها اجازه دادند که با هر شرکتی کار
کنند .دانشگاهی در تهران با شرکتهای هندی ،کشمیری ،آفریقایی و ...همهجا کار میکند و
فقط یک سوءپیشینه میخواهد .دانشگاهها با شرکتهای خارجی قرارداد میبندند ،معامالت
مالی میکنند ،بدون اینکه وزارت بهداشت یا امور خارجه و  ...در جریان باشند .یکی از
دانشگاههای علوم پزشکی  900دالر به شرکت خارجی کمیسیون میدهد اما به شرکت ایرانی
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 3میلیون تومان میدهد .به همین دلیل ایرانی هم میرود کشور همسایه و یک شرکت ثبت
میکند و بهعنوان شرکت خارجی وارد میشود و با معاونت بینالملل زد و بند میکند تا
متقاضی را از این شرکت خارجی ،بگیرند».
مسئله  :3عدم درک متقابل دانشگاه و شرکتهای جذب نسبت به همدیگر
اکثر مدیران دانشگاه ،نوع کسبوکار جذب دانشجویان بینالمللی را درک نکرده و درنتیجه
برای آن ارزشی قائل نیستند .حتی میتوان مخالفان جدی برای جذب دانشجو در سطح
هیئتعلمی دانشگاهها مشاهده کرد .یکی از کارمندان قسمت معاونت یک دانشگاه میگوید
«مسئوالن دانشگاه در ایران ،یک نوع شأنیت باالتری نسبت به دیگران برای خود قائل هستند
و این غرور باعث میشود که پذیرش دانشجوی بینالمللی شهریهای را نوعی کاالیی شدن
دانش تلقی کنند .حتی بعضی از آنها موضوع دانشجوی بینالمللی را نوعی علم فروشی و
مدرک فروشی میدانند و با بیان اینکه استانداردهای آموزش تحت تأثیر قرار میگیرد با این
موضوع مخالفت میکنند .این در حالی است که معیارهای ارزیابی دانشجو در بدو ورود توسط
دانشگاههای برجسته کشور ارزیابی میشوند ».مدیر موسسهای درباره عدم درک دانشگاه از
خدمات آنها میگوید «دانشگاهها فکر میکنند ما هیچ کار مفیدی انجام نمیدهیم».
یکی از مسائلی که برای مؤسسات وجود دارد کمیسیون کم برای معرفی هر متقاضی است.
سیستم جذب ،میزان کمیسیون و شیوههای پذیرش دانشجو در ایران معیوب است بااینکه
دانشگاههای ایران نسبت به دانشگاههای منطقه رتبه خوبی دارند و ازلحاظ مذهبی برای مردم
کشورهای همسایه عالی هستند و هزینههای تحصیل هم نسبتاً خوب است ،اما میزان کمیسیون
پایین به مؤسسات ،آنها را ترغیب میکند که دانشجو را به دانشگاههای کشورهای دیگر که
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کمیسیون بیشتری میدهند بفرستند« .با این کمیسیون نمیشود با جهان رقابت داشت .در
پاکستان حدود  100آژانس کار میکند ولی دانشجو به ایران نمیفرستند چرا؟ چون کمیسیون
معرفی  10دانشجو به ایران بهاندازه کمیسیون معرفی  1دانشجو به کشورهای دیگر است .در
این صورت فقط کسانی که بلد نیستند ،به سمت ایران میآیند»
یکی دیگر از مسائل ،تأخیر در پرداخت کمیسیون توسط دانشگاه به مؤسسات است .مدیر
یک موسسه دراینباره میگوید «پورسانتی که دانشگاه به موسسه میدهد کم است و خیلی
دیر پرداخت میشود .مثالً دانشگاه آزاد آخر ترم دوم پول ما را میدهد ».در بعضی مواقع
حتی شرط پرداخت کمیسیون به موسسه این است که دانشجو در سال اول انصراف ندهد و
حتماً دو ترم تحصیل کند.
در حال حاضر ،دانشگاهها از مؤسسات فقط تقاضای معرفی دانشجو دارند و هیچگونه شرایطی
را برای آنها در نظر نمیگیرند ،مدیر یک موسسه که خود قبالً دانشجوی بینالمللی بوده
میگوید «اگر آژانسی دانشجو را بد راهنمایی کنه ،برای دانشگاه هیچ اهمیتی ندارد»

 )4مسائل مرتبط با دانشگاهها در جذب دانشجویان بینالمللی
مسئله  :1عدم آگاهی و شناخت و داشتن دید منفی به دانشجویان بینالمللی
ناآگاهی دانشگاهیان نسبت به اهمیت بینالمللی شدن دانشگاه قابلتوجه است .در بعضی
دانشگاهها حتی بخش امور بینالملل نیز رویکرد بینالمللی شدن ندارند .دلیل این بیتوجهی
را میتوان در عدمتغییر دیدگاه نسبت به دانشجویان شهریه پرداز دانست .دانشجویان خارجی
در ایران ،به دودسته بسیار متفاوت بورسیه و غیربورسیه تقسیم میشوند ،در سالهای اخیر
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تعداد دانشجوی غیربورسیه زیادتر شده است ،اما نوع خدماتدهی و دیدگاه مسئوالن دانشگاه
نسبت به وضعیت جدید هیچ تغییری نداشته است .درصورتیکه دانشجویی که پول میدهد
با دانشجوی بورسیه متفاوت است .دانشجوی بورسیه معموالً به دانشگاه تحمیل میشود و
چون پول نمیدهد هر شرایطی را میپذیرد اما دانشجوی غیربورسیه که با اراده و تصمیم خود
دانشگاه را انتخاب میکند و هزینه تحصیل خود را میپردازد ،مطالبات بیشتری دارد.
مدیر یک موسسه که با کشورهای منطقه نیز کار میکند میگوید «چند سال است که یکباره
دانشگاههای ایران وارد فاز درآمدزایی شدهاند .این دانشگاهها بدون تجربه و نگاه بینالمللی و
داشتن قابلیت فرهنگی و علمی ،به دنبال بینالمللی شدن هستند و از هیچ دانشگاه خارجی
هم الگوبرداری نکردهاند .آنها تفاوت بین دانشجوی بورسیه و غیربورسیه را نمیدانند.
دانشجوی بورسیه با مشکالت کنار میآید ولی این بچههای جدید که پول میدهند و بهصورت
غیربورسیه میآیند بههیچوجه این نوع برخوردها را تحمل نمیکنند و خیلی سریع انصراف
میدهند .دانشگاههای ایرانی روش جذب را یاد نگرفتهاند و خودشان را خراب میکنند».
مدیر موسسهای که سابقه چندین ساله در زمینه جذب و راهنمایی متقاضیان دارد ،فعالیت
دانشگاهها در زمینه جذب دانشجوی بینالمللی را هنوز در ابتدای راه میداند .وی دراینباره
میگوید «وظیفه اصلی معاونت بینالمللی جذب و نگهداشت و در یک کلمه حداکثر کردن
دانشجویان بینالمللی است .ولی معاونتها عموماً به دست اعضای هیئتعلمی که خیلی به
این موضوعات آگاهی ،باور و اعتقاد ندارند اداره میشود» وی عمده مشکالت معاونت
بینالملل در دانشگاهها را ناشی از سه نوع ناآگاهی در دانشگاهها میداند« .اول ،عدم شناخت
و درک از نوع کسبوکار و بازار توسط امور بینالملل ،دوم ،ناآشنایی ،ناتوانی و عدم توانمندی
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عملی در اداره معاونت و سوم اینکه حتی زمانی که معاون امور بینالملل ،آگاه و توانمند باشد،
با تصمیمات عجیب هیئترئیسه و یا هیئتامنای دانشگاه مواجه میشود».
مسئله  :2عدم توانمندی معاونت بینالملل دانشگاه
بیتوجهی دانشگاه نسبت به اهمیت تحصیل یک فرد خارجی در ایران و تأثیری که تصمیمات
آنها در آینده یک فرد میگذارد باعث شده که نگاه کوتاهمدت و درآمدمحور بر دانشگاهها
غالب شود و چهره آموزش عالی ایران را مخدوش کند .یکی از وظایف اخالقی و حرفهای
معاونتهای بینالملل دانشگاهها آگاهی از اعتبار مدرک ارائهشده ،در کشور متقاضی است.
دانشگاههای ایرانی اگر بخواهند در جذب دانشجو موفق باشند باید در شروع ثبتنام ،دانشجو
را کامالً از اعتبار مدرک تحصیلی خود ،آگاه کنند .مدیر یک موسسه پاکستانی در مورد مشکل
به وجود آمده برای دانشجویان پاکستانی دانشگاههای علوم پزشکی میگوید «دانشگاههای
علوم پزشکی ،دانشجویانی از پاکستان را برای رشتهای ثبتنام کردند که دولت پاکستان آن
رشته و مدرک را قبول نداشت ،من به آنها این موضوع را گفتم و به همه نامه نوشتم ولی
هیچ دانشگاهی به نامه من اهمیت نداد .آنها هم مهرماه پذیرش کردند و هم بهمنماه ،اآلن
بعد از دو ترم تحصیل ،در دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،اصفهان ،ایران ،همدان ،دانشجوها
انصراف میدهند و به ازبکستان ،روسیه و قزاقستان میروند .این چند دانشگاه فقط برای
درآمد یک سال ،آبروی خود و ایران را در منطقه بردند».
بعضی از دانشگاهها در مورد رویههای کاری آگاهی ندارند .یکی از مدیران مؤسسات جذب
دراینباره میگوید «در ایران اکثر دانشگاهها اصالً با این حوزه و کسبوکار آشنایی ندارند
یعنی خودشان نمیدانند باید چه کنند .دانشگاهها در ایران بهخصوص در شهرستانها از
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چگونگی حرکت به سمت بینالمللی شدن آگاهی بسیار کمی دارند .آنها حتی برگههای
موردنیاز برای ثبتنام را به زبان فارسی چاپ میکنند».
یکی از مسئوالن سابق سازمان امور دانشجویان در این مورد میگوید «ما باید هوای
دانشجویان بینالمللی را داشته باشیم چون وقتی به کشور خود برمیگردند سالها این خاطرات
برایشان میماند .برای خانمها حتماً باید خانم به استقبال آنها به فرودگاه برود .کارمندان این
حوزه باید ویژگیهای خاصی داشته باشند ،زبان عربی و انگلیسی بلد باشند ،خوشرو و
خوشبرخورد باشند».
مسئله  :3بیانگیزگی کارکنان معاونت بینالملل دانشگاه و کندی رویههای کار
در شرایطی که سیاستهای باالدستی ،دانشگاهها را به سمت جذب و پذیرش هرچه بیشتر
دانشجوی بینالمللی ترغیب میکنند ،کارمندان معاونت بینالملل دانشگاهها به این موضوع
بهعنوان یک معضل نگاه میکنند .این کارمندان به دلیل اینکه نهتنها هیچ منفعتی از تعداد زیاد
جذب دانشجو نمیبرند و حتی دردسر بیشتری را برای خود پیشبینی میکنند ،هیچ انگیزهای
برای جذب دانشجو ندارند .درحالیکه جذب دانشجو ،یک کار بازاریابی است و با کارکنان
واحد بازاریابی نمیتوان مثل کارمندان معمولی رفتار کرد .آنها باید عالوه بر دریافت حقوق
ثابت ،بابت جذب هر دانشجو درصدی دریافت کنند .کارمند بازاریابی اگر فقط حقوق ثابت
بگیرد ،کار نمیکند.
یک مدیر جذب ،میگوید «مسئله تأمین مالی برای دانشگاه خیلی مهم نیست و فعالیت
معاونت بینالملل عموماً بر اساس عالئق شخصی و احساس وظیفه معاون امور بینالملل و
تمایل به موفقیت در مسیر شغلی خودش است .به این دالیل ،دانشگاه هیچ مشوق مالی برای
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جذب باالی دانشجو برای بخش بینالملل در نظر نمیگیرد؛ بنابراین بخش بینالملل نیز هیچ
انگیزهای برای جذب ندارد و افزایش دانشجو را یک نوع کار اضافی میداند .ضمن اینکه این
رویکرد باعث فساد میشود ،چون موسسه جذب مجبور است تا هدیهای! به کارمندان بخش
بینالملل بدهد تا دانشجویان بیشتری را پذیرش کرده و سرعت خدماتدهی خود را افزایش
دهند».
یکی از کارمندان معاونت بینالملل در مورد دلسردی کارکنان میگوید« :با  90تا از دانشگاه-
های ترکیه در قالب طرحهای اراسموس و موالنا قرارداد تبادل دانشجو امضا کردیم که ارزش
ریالی آن میلیاردها تومان بود ولی دانشگاه هیچ تقدیری از ما نکرد و گفت که اگر من به شما
پول بدهم فردا همه میگویند به ما هم پول بده تا کارکنیم .گفتیم پول به شخص ندهید الاقل
به معاونت بدهید ،برای آموزش و مهارتهای کارکنان معاونت اختصاص دهید که بازهم
دانشگاه قبول نکرد .این در حالی است که بعضی از کارها در ساعات غیر اداری ،از طریق
تلفن شخصی و در روز تعطیل انجام میشود .با این شرایط کارمند بیانگیزه میشود و خوب
کار نمیکند».
دانشگاه بین کارمندان معاونت و بقیه کارمندان تفاوتی قائل نیست .یک مسئول میگوید
«معموالً پروازها شب به ایران میرسد ،تنظیم کردن اتاق دانشجو یا تفریحات موردنیاز وی،
داشتن وسایل زیاد و غیره برای این دانشجویان شرایط متفاوتی ایجاد میکند که باید کارمندان
معاونت بینالملل دانشگاه به این مسائل رسیدگی کنند و از زمان استراحت شخصی خود مایه
بگذارند».
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راهحل اصلی برای برطرف کردن بیانگیزگی کارکنان و سرعت بخشی به فرایندهای کاری،
در شناخت ویژگیهای اصلی این نوع کسبوکار است .کارمند معاونت میگوید «این کار
یک کار بازاریابی و پورسانتی است .خود دانشگاه باید به کارمندان پورسانت قانونی بدهد،
بهجای اینکه کارگزار این پورسانت غیرقانونی را بدهد .مثالً با جذب هر دانشجو ،دانشگاه
 100دالر به معاونت بدهد .باید کارمند بینالملل از جذب دانشجو ذینفع شود .در وضعیت
موجود دو حالت وجود دارد یکی ،کارمند بیانگیزه است و حالت دوم ،فساد به وجود می-
آید».
پرداخت پورسانت توسط دانشگاه به کارمندان معاونت بینالملل و تفاوت قائل شدن با بقیه
کارمندان دانشگاه کار سادهای نیست و به نظر نمیرسد مدیریت دانشگاه حاضر باشد حداقل
بهصورت مستقیم بین کارمندان خود تفاوت قائل شود .شاید با گذاشتن شروط استخدام برای
کارمندان معاونت بینالملل و یا تغییر حقوق پایه در قبال پورسانت و یا برگزاری آزمون
استخدام ،بتوان این کارمندان را استثنا کرد .مدیر بازاریابی یک دانشگاه در مورد چگونگی
انگیزه بخشی به اساتید و کارکنان میگوید «سعی کردهایم مشوقهای مالی برای همکاران
قرار دهیم ،کارمندان معاونت را در نمایشگاههای بینالمللی همراه خود ببریم ،اساتید را نیز،
با طرحهای مطالعاتی بهشرط داشتن دانشجوی بینالمللی تشویق میکنیم».
یکی از مسئولین سابق سازمان امور دانشجویان از تجربه خود در این زمینه میگوید« :در
برخی دانشگاهها ،برای این موضوع به این نتیجه رسیدیم که در دانشگاه باید یک اداره یا
بخش مستقل دانشجویان غیر ایرانی وجود داشته باشد که از فعالیتهای معاونت آموزش،
دانشجویی ،بینالملل و ...مجزا باشد .به همین دلیل با ایجاد این بخش ما توانستیم به کارمندان
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مشوقهای ویژهای بدهیم .آنها جدا از معاونتها و با استقالل میتوانستند کار کنند و حتی
پرداختیهایی خارج از چارچوب به آنها داده شود».
مسئله  :4هزینههای باالی تحصیلی و زندگی
یکی از اولویتهای متقاضیان برای تحصیل در یک دانشگاه ،مبلغ شهریه(1هزینه تحصیل)
است .شاید یکی از اولین مواردی که متقاضیان تحصیل آن را بررسی کنند این موضوع باشد،
اتباع کشورهای همسایه بهجز کشورهای جنوب عموماً از سطح درآمدی باالیی برخوردار
نیستند به همین دلیل اکثر دانشگاههای ایران باید خود را رقیب دانشگاههای ترکیه ،هند،
عربستان ،امارات و قزاقستان بدانند نه دانشگاههای اروپایی .مسئول معاونت بینالملل یک
دانشگاه علوم پزشکی ،مسئله اصلی دانشگاه را قیمتگذاری میداند و به رقبای منطقهای اشاره
میکند« .شهریههای ما نسبتاً باالست و تا  17000دالر در سال هم میرسد ،رقیب اصلی ما
اآلن دانشگاههای ارزان هند هستند».
برای دستیابی به جذب مؤثر و گسترده متقاضیان و از دست ندادن نخبگان منطقه به دالیل
مالی ،هیئترئیسه دانشگاهها ،باید به تدوین سیاستهایی همچون قیمتگذاری متغیر دوره-
های تحصیلی؛ ایجاد تخفیفهای متنوع برای دانشجویان و ثبات در تصمیمگیری در مورد
میزان شهریه برای دانشجو در طول دوره تحصیل اقدام کنند.
یکی از کارمندان موسسه جذب ،بزرگترین مسئله معاونتها را عدم ثبات در هزینه شهریه و
زندگی در ایران میداند و میگوید« :یکی از مشکالت ،عدم مشخص بودن هزینه کل دوره
1
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تحصیل است .اینجا همه هزینهها نامشخص و متغیر است .در مردادماه همیشه یک تزلزل
عجیبی در شهریهها داریم یا ریالی و یا دالری ،اصالً معلوم نیست و حتی درصد افزایش
شهریه معلوم نیست .برای مثال دانشگاهی با دالر دولتی دانشجو جذب کرده و دانشجو سه
ترم درسخوانده ،بعد دانشگاه گفته باید شهریه را با دالر آزاد پرداخت کنید و شهریههای ترم
قبل را هم باید به این نرخ ،بپردازید .یا اینکه ،دانشگاهی دیگر در شهریور پارسال تصمیم
گرفت که شهریه ریالی را دالری کند درنتیجه همه ثبتنامها لغو شد .درحالیکه این دانشگاه
ماهها تالش کرده تا دانشجو را جذب کند».
کارشناس بازاریابی دانشگاهی میگوید «سال اول ،ترمی  3000دالر میگرفتیم که خیلی زیاد
بود ،بعد شهریه را ترمی  2000دالر کردیم .اگرچه سیاست ما جذب نخبگان منطقه هست
ولی ما هیچ برنامهای برای این کار نداریم و شهریهها باالست .درحالیکه ترکیه با طبقهبندی
دانشجویان به دالیل مختلف ،شهریه متفاوتی از آنها میگیرد و با این سیاست ،نخبگان بیشتری
جذب میکند»
یکی دیگر از موضوعاتی که دانشگاهها باید موردتوجه قرار دهند هزینههای زندگی و سکونت
برای یک دانشجوست .دانشجویان به هزینه تحصیلی بهعنوان یک سرمایهگذاری نگاه میکنند،
اما هزینههای سکونت برای دانشجویان قابل توجیه نیست .مدیریت جذب و بازاریابی یک
دانشگاه علوم پزشکی میگوید «خدمات خوابگاهی بیکیفیت دانشگاههای هند ،برای بعضی
دانشجویان منطقه قابلتحمل است .خوابگاههای ما ماهی بین  50تا  100دالر است ،اتاقتکی
را تا  300دالر هم میدهیم ».کارمند موسسهای با اشاره به اینکه خوابگاههای گران برای
دانشجویان ،خیلی سخت است میگوید «یک اتاق یکنفره در دانشگاهی  370دالر است.
معموالً دانشجویان فقط سال اول از این خوابگاهها استفاده میکنند ».یک مدیر موسسه اعزام
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در مقایسه ایران و ترکیه میگوید «اجاره منزل در تهران از اجاره منزل در استانبول گرانتر
است ،درحالیکه امنیت شهر تهران پایینتر است».
مسئله  :5کیفیت پایین آموزشی و رشتههای تحصیلی
یکی دیگر از مسائل مرتبط به دانشگاهها ،عدم ارائه رشتههای تحصیلی متنوع است .کشور
ایران عالوه بر وضعیت خوبی که در علوم مهندسی و پزشکی در منطقه دارد و باید در این
رشتهها برنامهریزی تحصیلی بهصورت حرفهای و با طرح درسهای بینالمللی ،داشته باشد،
در موضوعات فرهنگی ،معماری ،مذهب و عرفان نیز دارای شهرت جهانی است ،دانشگاههای
ایران در رشتههای علوم انسانی و الهیات میتوانند حرفهای جدیدی برای گفتن داشته باشند
اما اساتید این حوزهها به زبانهای بینالمللی مسلط نبوده و نمیتوانند بهخوبی دانش خود را
ارائه دهند.
مسئول بازاریابی معاونت یک دانشگاه علوم پزشکی ،سابقه دانشگاه ،تجهیزات پیشرفته و
اساتید برجسته و همچنین ارائه دروس میانرشتهای را دالیل مهم موفقیت دانشگاه میداند
«کیفیت آموزشی در بسیاری از دانشگاهها در ایران پایین است ،اما ما رشتههایی برای همه
نوع افراد ایجاد کردهایم حتی کسانی که معدل پایینی دارند میتوانند در رشتهای به نام علوم
زندگی1درس خود را شروع کرده بعد از چند سال در صورت داشتن معدل باال به رشته
پزشکی منتقل شوند .همچنین دورههای میانرشتهای ،از ترکیب چندین رشته ایجاد کردهایم
(مثل نانو داروها) که دیگر دانشگاههای ایران و منطقه ندارند».
1

Life sciences
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یکی از اساتید دانشگاه میگوید «یکی از ضعفهای دانشگاههای ما این است که خیلی از
رشتههای ویژه را نداریم ،بخصوص رشتههای اسالمی و ایرانی ،مثل هنر اسالمی و
ایرانشناسی .عموماً دانشجوی غربی برای تحصیل رشته کامپیوتر به ایران نمیآید اگرچه ما
در رشتههای فنی هم میتوانیم توانمندی بهتری داشته باشیم».

 )5مسائل مربوط به مؤسسات جذب
مسئله  :1فقدان دانش و آگاهی نسبت به نظام آموزش عالی ایران و کشورهای منطقه
تجربه زیسته یک دانشجوی بینالمللی سابق (فارغالتحصیل) ،برای فعاالن حوزه جذب
دانشجو ارزشمند است .مؤسسات جذب دانشجو برای بهکارگیری این افراد مشتاق هستند
چراکه این افراد ،هم به وضعیت دانشگاهها در ایران آشنایی دارند و هم به فرهنگ کشور
متقاضی آگاهی کامل دارند .یک مسئول جذب دانشجویان در دانشگاه ،بهترین مؤسسات را
برای همکاری مؤسساتی میداند که با شرایط تحصیلی در ایران آشنایی داشته باشند ،مسائل
دانشجو و دانشگاه را درک کنند و فقط دغدغه کسب درآمد به هر طریقی نداشته باشند و با
توجه به این شروط ،بهترین گزینه را برای مدیریت این مؤسسات ،دانشجویان بینالمللی سابق
میداند« .مؤسسات توانمند برای ما خیلی اهمیت دارند ،ما از پاییز سال گذشته پروژهای را
تدوین کردیم به نام ساماندهی مؤسسات جذب دانشجو و همچنین به راهاندازی شرکتهای
نوپا از دانشجویان خود در این زمینه کمک میکنیم».
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ارائه خدمات متنوع ،یکی از مواردی است که به توانمندی این مؤسسات مربوط است .مسئول
سابق سازمان امور دانشجویان میگوید« :شعباتی از یک شرکت در کشورهای همسایه می-
توانند جذب خوبی داشته باشند .این مؤسسات میتوانند با سازمانهای دولتی و خصوصی
کشورهای همسایه وارد ارتباط و رایزنی شوند و حتی دورههای کوتاهمدت و دوره بازآموزی
برای آنها در دانشگاهها ایجاد کنند».
مسئله  :2نداشتن اصول اخالق حرفهای در ارائه مشاوره به دانشجو
مؤسسات در مورد قوانین تحصیلی کشور اطالعات کمی به دانشجویان میدهند و کسب
اطالعات در مورد شرایط و قوانین آموزشی و تحصیلی را به خود دانشجویان واگذار میکنند.
دو تن از دانشجویان بینالملل قدیمی (پاکستانی و لبنانی) که در حال حاضر با تأسیس
مجموعهای حرفهای در جذب دانشجو فعال هستند در این مورد میگویند« :دانشگاهی است
که فقط در ترم اول به دانشجویان برتر تخفیف میدهد ولی آژانس به دانشجو نمیگوید که
این تخفیف فقط برای ترم اول هست و دانشجو فکر میکند برای کل دوران تحصیل بوده».
او با ناامیدی در مورد بیاخالقیهای حاکم بر این حرفه ادامه میدهد «هدف ما از ورود به
این حرفه این بود که تجربه بدی که در زمان دانشجویی داشتهایم را دانشجویان جدید نداشته
باشند و ایران یکقطب علمی برای منطقه باشد؛ اما اآلن از بیاخالقیها بسیار ناامید هستیم.
ما اآلن ماندهایم که به این کار ادامه بدهیم یا نه! ما در قبال خانواده این متقاضیان احساس
مسئولیت میکنیم و باید جواب اینها را بدهیم« ».آژانس کشمیری ،هندی ،پاکستانی و ایرانی
به دنبال پول است و برایش مهم نیست بر سر دانشجو چه میآید .برایش شهرت دانشگاه هم
اصالً مهم نیست».
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مسئله  :3نداشتن نماینده در سطح سیاستگذاری و تنظیمگری
جذب مؤثر در کشور به همکاری نهادهای مربوطه بسیار وابسته است .یکی از مسائل عمده
که مؤسسات جذب با آن روبرو هستند ،عدم شنیدن صدای آنها توسط سیاستگذاران است.
تدوین یک آییننامه مؤثر بدون حضور نماینده مؤسسات جذب ،باعث فراموشی حقوق آنها
میشود .مؤسسات جذب باید دارای نمایندهای از خود در سازمانهای ناظر و تصمیم گیر
باشند تا از حق آنها دفاع کند .یک فعال جذب میگوید «من برای بیان مشکالت و مسائل
خودم پیش همه رفتهام و به همه نامه نوشتهام ،از رئیس دانشگاه گرفته تا مسئول وزارتخانه
اما کسی به حرفهای من توجه نمیکند».
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شکل .12-نمای آبشاری از مسائل مؤسسات جذب دانشجویان بینالمللی
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جمعبندی
در این فصل با مطالعه وضعیت مؤسسات جذب در ایران ،مسائل مربوط به آنها شناسایی
شد .این مسائل شناساییشده در سطوح مختلفی وجود دارند .مسائلی همچون عدم وجود
آییننامه جامع ،اجبار به تحصیل به زبان فارسی و سیاستهای متناقض فرهنگی را میتوان
مسائلی در سطح کالن دانست .در سطح اجرایی نیز مهمترین مسائل را میتوان ،کندی صدور
روادید ،بیتوجهی به تخلفات و شکایات و عدم ارزیابی مؤسسات نام برد .در گفتگو با
خبرگان ،گونهای دیگر از مسائل استخراج شد که ناشی از تعامل بین دانشگاهها و مؤسسات
جذب بود ازجمله قراردادهای غیر شفاف ،انحصاری و همچنین عدم درک متقابل .نوع دیگری
از مسائل به دانشگاهها مربوط است و شامل عدم شناخت و آگاهی نسبت به اهمیت بینالمللی
شدن و عدم توانمندی کارکنان معاونت بینالملل و بیانگیزه بودن آنها و همچنین غیر
کارشناسی و غیررقابتی بودن هزینههای تحصیل میشود .آخرین دسته از مسائل را میتوان
ناشی از ویژگیهای مؤسسات جذب دانست ،ازجمله غیرحرفهای بودن ،رفتارهای غیراخالقی
و نشنیدن صدای آنها توسط سیاستگذار.
اگرچه نوع مسائل باهم تفاوتهای ماهوی دارند ،ولی میتوان با سیاستگذاری مناسب و
تدوین یک چارچوب حقوقی جامع ،اکثر این مسائل را رفع نمود .در فصل آینده به مهمترین
اولویتهای این چارچوب اشاره میشود و با بیان پیشنهادهای سیاستی ،ضروریترین اقدامات
بیان میگردد.
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مقدمه
جذب دانشجویان بینالمللی ،در سالهای اخیر با تأثیر بیش از  300میلیارد دالر سالیانه در
اقتصاد جهانی ،به یک صنعت جدید تبدیلشده است .اگرچه در کشورهای پیشرو سالهای
طوالنی است که دانشگاهها ،دانشجویانی از دیگر کشورها میپذیرند و برای این کار روشهای
متعددی را به کار میگیرند ،اما با توجه به رقابت روزافزون در این صنعت ،روشهای جذب
دانشجو بهصورت محدود (حضور در نمایشگاه ،معرفی توسط فارغالتحصیالن و دانشجویان
و  )...جوابگو نبوده و فعالیت جذب نیاز به تخصص جداگانه دارد .مؤسسات جذب دانشجو
بهعنوان یک کسبوکار حرفهای به جذب دانشجو توجه میکنند .این مؤسسات با ارائه
خدمات حرفهای به دانشگاه ،عالوه بر اینکه میزان جذب را افزایش میدهند ،با ارزیابی اولیه
و هدایت تحصیلی فرد در باال بردن کیفیت علمی جذب متقاضیان تأثیر دارند.
در ایران با توجه به رویکرد مثبت نسبت به جذب دانشجو و تأکید اسناد باالدستی و تدوین
آییننامههای مربوطه و همچنین اصالح ساختارها و رویههای دانشگاهها ،در سالهای اخیر
میزان جذب دانشجو افزایش قابلتوجهی داشته است بهگونهای که در فاصله سالهای 1392
تا  ،1399از حدود  19000نفر به حدود  58000هزار نفر رسیده که بیشتر این دانشجویان،
بهصورت غیر بورسیه هستند .جذابیت دریافت حقالزحمه (کمیسیون) در برابر معرفی دانشجو
به دانشگاه باعث شد که تعداد زیادی افراد (واسطهها) که در مورد شرایط آموزش عالی ایران
و کشورهای منطقه دانش و آگاهی الزم را ندارند به این کسبوکار ورود کنند و عدم رسیدگی
به این موضوع ،سبب به وجود آمدن مسائلی همچون هدایت و راهنمایی اشتباه دانشجویان،
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تخلف ،رشوه و انحصار شده است و درنتیجه نارضایتی دانشجویان و خانواده آنها و همچنین
تخریب چهره آموزش عالی ایران را در پی داشته است.
هدف این پژوهش ،شناسایی مسائل جذب دانشجو و بهخصوص مشکالت ناشی از فعالیت
غیررسمی مؤسسات جذب دانشجو در ایران و پیامدهای این مسائل و مشکالت بود .همچنین
با هدف کسب تجربه از عملکرد کشورهای پیشرو در این حوزه به مطالعه نهادی  3کشور
آمریکا ،انگلستان و استرالیا پرداختهشد .با توجه به مطالعات صورت گرفته از کشورها ،مصاحبه
و گفتگو با خبرگان در زمینه فعالیت مؤسسات جذب دانشجوی بینالمللی در ایران ،تعداد 17
مسئله شناسایی شد .در ادامه برای رفع مسائل پیشنهادهایی ارائه میشود.

پیشنهادها و راهکارهای سیاستی
پیشنهادهای سیاستی ارائهشده همچون مسائل ذکرشده حالت آبشاری دارند و با اتخاذ
سیاستهای مناسب در سطوح باالتر (سطح سیاستگذاری و مقررات گذاری) ،بسیاری از
مسائل در سطوح پایینتر (سطح دانشگاه و موسسه) نیز ،قابلرفع خواهند بود.

پیشنهادهای مرتبط با مسائل سیاستگذاری
 تدوین آییننامه جامع و مشارکتی برای حمایت ،هدایت و ارتقاء فعالیت مؤسسات
جذب؛
 توجه به ظرفیت چند فرهنگی در ایران با استفاده از ظرفیت استانهای مرزی در زمینه
جذب دانشجویان کشورهای منطقه و اتخاذ سیاستهای فرهنگی منسجم و پویا؛
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 توجه به روشهای جایگزین در ترویج زبان فارسی ،همچون آموزش با استفاده از
محصوالت فرهنگی و تعامالت روزمره زندگی دانشجو در ایران؛ همچنین میتوان
در شروع تحصیل ،آموزش با استفاده از زبان واسط باشد و در سالهای بعد ،آموزش
به زبان فارسی انجام شود.

پیشنهادهای مرتبط با مسائل مقرراتگذاری و تسهیلگری
 ارزیابی دورهای و رتبهبندی مؤسسات جذب ،بهمنظور ایجاد رقابت و باال بردن
کیفیت؛

 کاهش زمان بررسی شرایط پذیرش کنسولی متقاضی ،بهمنظور رقابتی شدن با
کشورهای همسایه؛
 ایجاد بستری شفاف در زمینه معرفی مؤسسات فعال ،همکاری آنها با دانشگاههای
مربوطه ،اطالعرسانی به متقاضیان در زمینه شرایط تحصیل در ایران ،زندگی در
شهرهای مختلف و ویژگی دانشگاههای مختلف و رشتههای تحصیلی آنها مفید
خواهد بود؛
 برگزاری دورههای آموزش حرفهای برای دانشگاهها و مؤسسات جذب در زمینه
آشنایی با قوانین آموزش عالی و مهاجرت .داشتن گواهینامه شرکت در این دورهها
و موفقیت در آزمون مربوطه میتواند یک معیار قابلسنجش و معتبر باشد.
 ایجاد فرایندهای اختصاصی برای پایش و نظارت (همچون تعیین شماره تلفن ویژه)
برای نظرخواهی از دانشجویان بینالمللی و متقاضیان در مورد فعالیت مؤسسات و
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دانشگاهها و رسیدگی به تخلفات و شکایات ،میتواند باعث افزایش اعتماد متقاضیان
به سیستم آموزش عالی گردد؛

پیشنهادی مرتبط با مسائل تعامل دانشگاهها با مؤسسات
 شفافسازی قرارداد دانشگاهها با مؤسسات جذب؛

 تعیین معیارهایی برای تضمین عمل به تعهدات متقابل مؤسسات و دانشگاهها؛
 اصالح رویهها و فرایندهای کاری که به انحصار و فساد منجر میشوند؛


همکاری با مؤسسات بر اساس شایستگی و رقابتپذیری و تعیین شرایط ویژه برای
مؤسسات همکار؛

 سوقدهی فارغالتحصیالن و واسطههای جذب ،به همکاری با مؤسسات؛
 اعالم اسامی مؤسسات در سایت دانشگاه؛
 رقابتی کردن مبلغ کمیسیونها بر اساس رفتار دانشگاههای رقیب در منطقه؛

پیشنهادهای مرتبط با وضعیت دانشگاهها
 ایجاد شرایطی در دانشگاه برای انگیزهبخشی به کارمندان بخش معاونت بینالملل؛
 آشنا کردن اعضای هیئتعلمی و کارمندان در مورد اهمیت بینالمللی شدن دانشگاه؛
 افزایش توانمندی کارمندان معاونت در زمینه زبانهای خارجی ،قوانین کنسولی و
رفتار با دانشجویان؛
 ایجاد نهادی فرابخشی در دانشگاه همچون شورای دانشجویان خارجی؛
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 ایجاد دورههای تحصیلی بینرشتهای در دانشگاه؛
 ارائه شهریههای متغیر و تعریف شیوههای گوناگون حمایت تحصیلی برای نخبگان؛
 ثباتبخشی به نرخ شهریههای دانشجو در طول تحصیل؛
 اعالم شفاف بورسیهها و تخفیفهای شهریه در راستای رقابت با دانشگاههای منطقه؛

پیشنهادهای مرتبط با مؤسسات جذب
 تشویق مؤسسات جذب به گذراندن دورههای آموزشی در مورد قوانین آموزش عالی
در ایران و همچنین افزایش آگاهی آنها در مورد شرایط فرهنگی و اقتصادی زندگی
در ایران؛

 ایجاد یک تشکل صنفی برای حمایت از منافع آنها؛

 تدوین یک مرامنامه اخالق حرفهای برای مؤسسات جذب (تأکید بر اصول صداقت،
حرفهای بودن ،شفافیت ،رازداری ،همکاری و بیطرفی)؛
 توانمندسازی مؤسسات برای همکاریهای بینالمللی و ایجاد شبکههای ارتباطی در
کشورهای منطقه برای شناخت بهتر از سابقه متقاضیانی که معرفی میکنند.

اولویتهای اقدام برای رفع مسائل مؤسسات جذب دانشجو
میتوان راهکارها و پیشنهادهایی که دارای اولویت باالیی هستند را در شکل ( )13بهصورت
خالصه بیان نمود.
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شکل .13-اولویت سیاستی در ساماندهی مؤسسات جذب

اولویت اول؛ در سطح سیاستگذاری :تدوین آییننامهای جامع با مشارکت همه
ذینفعان
تدوین آییننامهای جامع و با مشارکت همه ذینفعان باالترین اولویت را دارد .آییننامههای
موجود در زمینه فعالیت مؤسسات جذب و اعزام نقایص فراوانی دارند که در متن این گزارش
به آنها اشاره گردید .آییننامه جدید باید بتواند بهگونهای تدوین شود که تمامی شرایط مؤثر
بر فعالیت مؤسسات را در برگیرد و بر تعامل ،همکاری و اخالق حرفهای نیز تأکید داشته
باشد .این آییننامه عالوه بر اینکه از فعالیت مؤسسات ،حمایت خواهند کرد ،مؤسسات را در
راستای رقابتپذیری و ارتقاء کیفیت خدماتشان هدایت میکند و همچنین بدون مداخله
بیمورد در کارکرد آنها ،با تقویت سازمانهای عمومی-تخصصی ،آموزش ،نظارت ،ارزیابی
و رتبهبندی مؤسسات را تضمین میکند تا دانشگاهها و دانشجویان از کیفیت خدمات
مؤسسات مطمئن گردند.
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اولویت دوم؛ در سطح تنظیمگری و تسهیلگری :ایجاد زیرساخت تعاملی ،رسیدگی به
تخلفات و شکایات
در سطح تنظیمگری و تسهیلگری ،باید بهگونهای مقررات گذاری شود که شرایط ورود
مؤسسات جذب ،تسهیل شود ،با ایجاد زیرساختی برای اطالعرسانی بهتر از فعالیت مؤسسات
و دریافت شکایات و گزارش تخلفات سریعتر ،ضروری است .همچنین ارائه آموزشهای
الزم جهت آگاهی از نظام آموزش عالی و شرایط فرهنگی-اجتماعی ایران ،یکی از دیگر
موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد .مقرراتگذار میتواند در آینده ،با تعیین
معیارها و شاخصهای روشن ارزیابی ،آنها را بر اساس کیفیت خدمات رتبهبندی نماید.
اولویت سوم؛ در سطح دانشگاه :اصالح رویهها و نظام انگیزشی در معاونت بینالملل
در سطح دانشگاه نیز اصالح رویههای معاونت بینالملل دانشگاهها ،متنوع نمودن شهریه
تحصیلی متقاضیان بر اساس شایستگیهای آنها و ارائه بورسیههای تحصیلی و همچنین
اصالح نظام انگیزشی و پاداشدهی به کارکنان اهمیت باالیی دارد .در این زمینه سیاستگذار
و مقرراتگذار باید با تدابیر تشویقی ،دانشگاهها را به سمت بینالمللی شدن سوق دهند.
اولویت چهارم؛ در سطح موسسه جذب :لزوم رعایت رفتار حرفهای و اخالقی
جذب دانشجویان بینالمللی یک کسبوکار حرفهای است و دارای قواعد و اصول اخالقی
مشخصی همچون صداقت ،شفافیت و همکاری است ،یک موسسه جذب باید به این اصول
آگاه بوده و به آنها پایبند باشد .در سیاستگذاری و مقرراتگذاری نوین ،هدایت نامحسوس
و استفاده از ابزارهای نرم اولویت باالیی دارد .یکی از این ابزارها ،ترویج اخالق حرفهای
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است .وجود بیانیهای اخالقی و حرفهای و الزام مؤسسات به پایبندی به آن میتواند از قاعده-
گذاری اضافی و محدودکننده که به انحصار و امضاهای طالئی منجر میشود ،جلوگیری کند.

اقدامات ضروری
 )1مشخص نمودن نهاد مرجع سیاستگذاری ،تنظیمگری و تسهیلگری
هر سیاستی در هر سطحی از تدوین ،نیاز به یک مرجع مشخص سیاستگذاری دارد .در نظام
آموزش عالی ایران به دلیل وجود دو دستگاه وزارت عتف و همچنین بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و در کنار آنها فعالیت دانشگاه آزاد ،نیاز به یکنهاد عالی بهمنظور سیاست-
گذاری مطلوب ضروری است ،بدینجهت نهادهایی همچون هیئت دولت ،شورای عالی
انقالب فرهنگی ،شورای عالی عتف و شورای راهبردی سیاستگذاری کالن برای دانشجویان
خارجی برای سیاستگذاری در این زمینه صالحیتدارند .به نظر میرسد از بین نهادهای
نامبرده شده ،شورای عالی انقالب فرهنگی به دلیل تدوین سند نقشه جامع علمی کشور و
اسناد باالدستی فرهنگی و بویژه شورای راهبردی سیاستگذاری کالن برای دانشجویان
خارجی اولویت باالتری داشته باشند.
برای اجرای موفق هر سیاستی نیاز به سازمانی با توانمندی باالی اجرایی است .در زمینه اجرای
آییننامه مؤسسات جذب دانشجو نیاز به سازمانی است که بتواند کلیه سازمانهای مرتبط
ازجمله آموزشی ،امنیتی ،قضایی ،خارجه و فرهنگی و  ...را با همدیگر هماهنگ کند .تشکیل
کارگروه ارزیابی مؤسسات ،ایجاد زیرساختها ،رسیدگی به شکایات و تخلفات و باالخره
ایجاد شرایط رشد و پرورش مؤسسات در راستای فرهنگ ایرانی اسالمی ،ازجمله وظایف
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اصلی این نهاد اجرایی خواهد بود .ضرورت عملگرا بودن ،مشارکت پذیر و چابکی این
سازمان ایجاب میکند که این سازمان بیشتر به مؤسسات جذب دانشجو و دانشگاهها بهعنوان
دو نهاد ارائهدهنده خدمت ،نزدیک باشد .بدینجهت پیشنهاد میشود سازمان امور دانشجویان
با توجه به سابقه اجرایی خود در زمینه دانشجویان بینالمللی متولی تنظیمگری و تسهیلگری
در این زمینه باشد و اختیارات مناسب جهت فعالیت به این سازمان تفویض گردد.

 )2تسهیل فعالیت ارائهکنندگان خدمت
با توجه به اهمیت فعالیت مؤسسات جذب در ایران ،رفع موانع ورود این نوع مؤسسات به
بازار جذب دانشجو ضروری است ،یکی از این موانع ،اجبار موسسه به کسب مجوز برای
فعالیت است .ایران نیاز به تعداد قابلتوجهی مؤسسه جذب دارد (حداقل باالی  100موسسه)،
بدینجهت مداخله دولت عالوه بر سیاستگذاری و مقرراتگذاری باید جنبه حمایتی و
تسهیلگری داشته باشد .همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود دولت باید با تدوین
مقررات و طراحی سازوکاری همچون ثبتمحوری و رسیدگی به شکایات و تخلفات در اسرع
وقت ،شرایط فعالیت قانونی مؤسسات را تسهیل کند؛ تا میزان قابلتوجهی از مؤسسات جذب
دانشجو به وجود آید؛ و سالهای بعد ،آنها را به سمت فعالیت حرفهای و کسب گواهینامه-
های تخصصی سوق دهد.
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جدول .6-بهترین روش آغاز فعالیت یک موسسه جذب دانشجو
تعداد

نیاز بازار

نقش دولت

کارکرد تنظیمگری

روش آغاز فعالیت

مؤسسات
سیاستگذاری

مقررات

ثبتمحوری

کم

خلق و ایجاد

تنظیمگری

طراحی سازوکار

نظارت پسینی

تسهیلگری

رسیدگی به شکایات
آگاهسازی ،رصد و

متوسط و زیاد

رقابتی سازی

سیاستگذاری

متنوع سازی

تنظیمگری

گواهینامهمحوری

ارزیابی

در انتهای این پژوهش ،با توجه به اولویت باالی مقرراتگذاری و تسهیلگری ،مسئولیتهای
متقابل نهادهای سیاستگذار و مقرراتگذار ،نسبت به دو نهاد دانشگاه و مؤسسات جذب در
جداول زیر بهصورت خالصه ذکر میگردد.
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جدول .7-مسئولیتهای متقابل نهاد مقرراتگذار و مؤسسات جذب
وظایف قاعدهگذار نسبت به مؤسسات جذب
رسیدگی به تخلفات و شکایات

مسئولیتهای مؤسسات جذب
مشارکت در شناسایی تخلفات و رسیدگی به
شکایات و صدور رأی عادالنه برای متخلفان

مشارکت دادن مؤسسات در تصمیمگیریها

همکاری با سیاستگذار در جهت آگاهیبخشی
نسبت به شرایط محیطی متغیر

کمک به مؤسسات برای رقابتپذیری در منطقه

فعالیت حرفهای در سطح بینالمللی

ارزیابی و رتبهبندی مؤسسات

اعالم شفاف گزارش کار سالیانه به مراجع مربوطه

ایجاد زیرساختهای موردنیاز (حقوقی و فنی)

رعایت قانون

جلوگیری از ایجاد انحصار و تعارض منافع

پایبندی به اصول حرفهای و رقابتپذیری

محدود نکردن فعالیت مؤسسات به کشوری خاص

کسب آگاهی الزم در مورد کشورهای بازار هدف

کاهش مدتزمان امور کنسولی و صدور روادید

همکاری در احراز هویت متقاضی

تعیین سیاستهای فرهنگی و اجتماعی منسجم

همکاری در تسریع سازگاری فرهنگی اجتماعی
متقاضی

برخورد قاطعانه با متخلفان

رعایت اخالق حرفهای

کاهش موانع فعالیت و تسهیل ورود به بازار

تالش برای رشد و پیشرفت

تدوین معیارهای روشن و سنجش پذیر و استاندارد

رعایت شرایط ضروری و کسب گواهیهای الزم

عدممداخله در قیمتگذاری و فرآیندهای کاری

پاسخگویی ،رعایت اصل انصاف و رقابتپذیری
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جدول .8-مسئولیتهای متقابل نهاد مقرراتگذار و دانشگاه
مسئولیت سیاستگذار و قاعدهگذار
اعالم اسامی مؤسسات قانونی

مسئولیت دانشگاه
همکاری با مؤسسات قانونی و اعالم مؤسسات
همکار در سایت دانشگاه

رسیدگی به تخلفات و شکایات از مؤسسات

گزارش تخلفات و شکایات دانشجویان از
مؤسسات

امتیازبندی مؤسسات ،ارائه گواهی تخصصی در جذب دانشجو از طریق مؤسسات حرفهای جذب
زمینه فعالیت در حوزه خاص دانشگاهی
فراهمسازی زیرساختهای الزم برای همکاری شفاف کردن قراردادهای منعقدشده با مؤسسات
دانشگاهها با مؤسسات (حقوقی ،فنی)
تصمیمگیری با مشارکت امور بینالملل دانشگاهها

مشارکت فعال در جلسات و ارائه نظرات کارشناسی

کمک به دانشگاه در مورد بینالمللی سازی در داخل ارائه برنامههای درسی در سطح بینالمللی ،ارائه
شهریههای رقابتی ،ارائه بورسهای تحصیلی به
نخبگان ،اصالح رویههای امور بینالملل
کمک برای بینالمللی سازی در خارج (تبلیغ شفافیت در مورد بورسیههای تحصیلی ،رشتههای
دانشگاه و تسهیل همکاریهای بینالمللی)

تحصیلی ،طرحهای درسی و اعتبار مدارک ارائهشده

تسهیل در شرایط استفاده از زبان واسط برای اجرای برنامههای ادغام و سازگاری فرهنگی
تدریس در دانشگاهها

اجتماعی برای دانشجویان

پیوستها
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پیوست  :1بیانیه لندن؛
ازجمله اصول این بیانیه موارد زیر است.
 صداقت :موسسه ،در همه معامالت تجاری و حرفهای خود صریح و صادقانه عمل
میکند؛
• بیطرفی :موسسه ،فعالیت حرفهای خود را با جانبداری و تعارض منافع به خطر
نمیاندازد؛
• صالحیت حرفهای :موسسه ،دانش و تالش الزم را در ارائه خدمات به متقاضی به
کار میبرد؛
• شفافیت :موسسه ،موارد تعارض منافع ،بهویژه در مورد دریافت هزینه خدمات (از
دانشجو و یا دانشگاه) را بیان میکند؛
• رازداری :موسسه محرمانگی اطالعات متقاضیان را رعایت میکند؛
• رفتار قانونمند :موسسه قوانین و مقررات مربوطه را رعایت مینماید؛
• مؤثر بودن :موسسه بهگونهای فعالیت میکند که منافع مشتریان و جامعه تأمین شود
حتی اگر برای خودش هزینه داشته باشد.
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پایبندی به این اصول ابزاری است که این حرفه میتواند اعتماد و اطمینان گروههای ذینفع
را جلب کند.
اصول بیانیه لندن:
 .1کارگزاران و مشاوران ،بر اساس اخالق کسبوکار عمل میکنند.
 .2کارگزاران و مشاوران ،اطالعات دقیق و صادقانه را به روشی اخالقی ارائه میدهند.
 .3کارگزاران و مشاوران ،با استفاده از توافقنامههای کتبی ،روابط مالی شفافی با
دانشجویان و دانشگاهها ایجاد میکنند.
 .4کارگزاران و مشاوران (فعال در زمینه آموزش ابتدایی در سطح بینالمللی) ،از منافع
خردساالن محافظت میکنند.
 .5کارگزاران و مشاوران ،اطالعات شفاف و بهروز ارائه میدهند که دانشجویان بین-
المللی را قادر میسازد تا آگاهانه انتخاب کنند.
 .6کارگزاران و مشاوران ،بهصورت حرفهای عمل میکنند.
 .7کارگزاران و مشاوران ،برای باال بردن استانداردهای اخالقی ،با استفاده از بهترین
روشهای ارائه خدمت ،با دانشگاهها همکاری میکنند.
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پیوست  :2بیانیه اصول عملکرد صحیح کشور آمریکا؛
 .در این قسمت ارزشهای محوری این بیانیه معرفی میشود.
ارزشهای محوری بیانیه اصول عملکرد درست:
 حرفهای بودن :باور به اینکه ،کار در زمینه مشاوره ،پذیرش و ثبتنام یک فعالیت
حرفهای است و باید رفتار اخالقی مخصوص به خود را داشته باشد و کارگزار باید
در زمینه درستی کار خود و اثری که بر ذینفعان دارد احساس مسئولیت کند؛
 همکاری :باور به اینکه فعالیت مؤثر در زمینه مشاوره ،پذیرش و ثبتنام از طریق
مشارکت در امور افزایش مییابد؛
 اعتماد :اعتماد ،احترام متقابل و صداقت اساس کار یک کارگزار است؛
 آموزش :اعتقاد به اهمیت آموزش به همه افراد ازجمله دانشجویان ،خانواده آنها،
عموم مردم و همکاران؛
 انصاف و عدالت :باور به اینکه رفتار با دانشجویان باید منصفانه و عادالنه باشد؛
 مسئولیت اجتماعی :باور به اینکه کارگزاران باید مسئوالنه در خدمت حفاظت از
حقوق و دسترسی دانشجویان به آموزش عالی باشند.
پیماننامه اعضا :همه اعضا عضو در  NACACباید به موارد زیر پایبند باشند.
 .1اعضا ،محافظت از منافع کلیه دانشجویان را اولویت اصلی فرآیند پذیرش قرار
خواهند داد؛

موسسات جذب دانشجویان بینالمللی |118

 .2اعضا ،دانشجویان را بر اساس صالحیتهای فردی ارزیابی میکنند و همه افراد
(دانشجو ،خانواده و دانشگاه) را درروند پذیرش مشارکت میدهند؛
 .3اعضا ،اطالعات دقیق پذیرش و کمکهای مالی مؤسسات آموزشی را به
دانشجویان ارائه میدهند؛
 .4اعضا ،از تصمیم دانشجویان در مورد محل پذیرش خود و انتخاب برای ثبتنام
حمایت میکنند؛
 .5اعضا ،در خدمات مشاوره ،جذب و ثبتنام؛ اخالقی و محترمانه رفتار میکنند؛
 .6اعضا ،تالش خواهند کرد تا در مورد فرآیندها و سیاستهای حمایت مالی،
دسترسی برابری برای دانشجویان واجد شرایط فراهم کنند؛
 .7اعضا ،به قوانین محلی ،ایالتی و فدرال در مورد رفتار با دانشجویان و حفظ
اطالعات محرمانه آنها پایبند هستند؛
 .8اعضا ،از مجموعه مشترکی از تعاریف و مهلتهای زمانی مربوط به پذیرش
پشتیبانی خواهند کرد.
 .9اعضا ،از بیانیه اصول عملکرد خوب ،پشتیبانی کرده و آن را اجرا میکنند.
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