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 سخن آغازین

راهبردی برای کشورها  یبه موضوع ،المللیجذب دانشجویان بین ،اخیر سالِدر بیست

 به همراهالمللی ع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حضور دانشجویان بینمنافاست.  شدهیلتبد

تسهیل  منظوربههای مهاجرتی و آموزشی منافع اقتصادی آن باعث شده که اصالح سیاست

عنوان بهجذب دانشجو  مؤسسات .یردقرار گ کشورها در اولویت ،استعدادها و نخبگان جذب

منطقه به ایران کمتر استعدادهای کشورهای  دانشجویان و های کلیدی جذبیکی از حلقه

های پژوهش سلسلهپژوهش حاضر در راستای است.  قرارگرفته نظرانصاحب توجه مورد

و  المللیجذب دانشجویان بین مؤسساتو هدف آن شناسایی مسائل  شدهانجامبرنامه آفاق 

بر  یدتأکبا  فصل اول،در  هاست.گذاری و مقررات گذاری برای آنهای سیاستارائه اولویت

های گوناگون جذب پرداخته شد و بر زمینه به معرفی روشاین گذاری در سیاستلزوم 

خدمات و کارکردهای  ،در فصل دوم شد. یدتأکدر ایران  جذب مؤسساتاولویت فعالیت 

بازیگران و  ،حکمرانیمراتبی  سلسلهساختار  ،در فصل سوم جذب معرفی گردید. مؤسسات

های مداخله دولت با توجه به سطح بلوغ و همچنین شیوه جذب دانشجو مؤسساتنهادهای 

، یشرو در زمینه جذب دانشجوور پبا مطالعه سه کش ،چهارمدر فصل جذب ارائه شد.  مؤسسات

در  در ایران استخراج گردید. این موسساتگذاری نکات سودمندی برای استفاده در سیاست

معرفی المللی در ایران بر جذب دانشجویان بین یرگذارتأثبازیگران و نهادهای  ،فصل پنجم

اعزام  مؤسساتمسائل و مشکالت  ،نظرانمصاحبه با صاحبدر  ،در فصل ششم و هفتم .شدند

برای ی یهااولویتراهکارها و  ،در فصل پایانی ؛ وو جذب دانشجو در ایران شناسایی شد

المللی ارائه گردید.جذب دانشجویان بین مؤسساتگذاری در زمینه گذاری و مقرراتسیاست





 

 

ها و مطالعه بیشتر مصاحبه، مدیر برنامه آفاق، در زادهسازیتچامیرحسین  آقای همراهی

محسن آقایان  همفکریبسیار ارزنده بود،  ،باره متن پژوهش و ارائه نکات اساسیچندین

 ناهیدخانم  ،شیرازی، دکتر بهرام صلواتی یندکتر حس جمن دیاران،انمحترم شهرابی مدیریت 

یرگذار بود، از این دوستان تأثبسیار در هرچه بهتر کردن این پژوهش  و عطیه جاللی صادقی

ده کمحترم پژوهش یتو مدیر ماستاد ارجمند دکتر علی ملکی، آقای در پایان ازسپاسگزارم. 

نمایم.و تمامی همکاران این مرکز تشکر می گذاری دانشگاه صنعتی شریفسیاست



 

 

 

 

 طرح مسئله: فصل اول
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 مقدمه

در سال  کهیدرحالسرعت در حال رشد است. موضوعی به  1جابجایی جهانی دانشجویی

 2020سال  در ،ه استالمللی در جهان وجود داشتون دانشجوی بینمیلی 1.1حدود ، 1981

 7ه باالی ب 2025در سال این رقم  شودبینی میو پیش میلیون نفر رسید 5.6این تعداد به 

که در  دهدنشان می برآوردهااز سوی دیگر،  .(Kamble & Bobade, 2020)رسدبمیلیون نفر 

 و مستقیم صورتبهالر د میلیارد 300 میزان به المللبین دانشجویانصنعت ، 2016سال 

 .(Choudaha, 2019)داشته است مثبت تأثیر جهانی اقتصاد بر غیرمستقیم

برای  دیهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادر زمینه گوناگونی، منافع المللیبین یجذب دانشجو

 اران وگذدارد؛ توسعه دامنه نفوذ فرهنگی و علمی، پرورش نسل آینده سیاست کشور میزبان

-یماین منافع  ازجملهجذب درآمدهای ارزی  ،ایجاد اشتغال ،نخبگان کشورهای دیگر جذب

مالت و گسترش تعا یآموزش عالتوان به افزایش کیفیت می موارد، عالوه بر این، باشند

 . (1399. ساززادهچیت)نمودنیز اشاره فرهنگی 

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

 گذاری در زمینه جذب دانشجویانسیاست

 .است جهانی دهای برترااستعد حفظجذب و  ،آموزش عالی یساز المللیینبف اهدیکی از ا

نیروی  کمبود جمعیت و یت مرتبط با پیرمشکال امید دارند که، پذیرنده دانشجوکشورهای 

 تا اندتالشدر  کشورهای فرستنده و همچنین، رفع کننداز این طریق  راخود  متخصص کار

 صورتبهبازگردانند و یا  کشور خودبه  ،بعد از تحصیل و فراگیری دانشدانشجویان را 

 .(1399. یرانا مهاجرت )رصدخانهمند شوندغیرمستقیم از علم و دانش آنان بهره
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، زش عالیآمو المللی سازیبین هایها و قوانین مهاجرتی در کنار سیاستسیاست

های مهاجرتی به سیاست هستند. یانحوزه جذب دانشجوهای سیاست یرگذارترینتأث

تری شرایط آسان دندنبال فراهم کربهد و کننمهاجرانی باارزش نگاه می عنوانبه ،دانشجویان

-ن بینجذب دانشجویانیز  آموزش عالیهای سیاست ؛هستند هاآنوآمد و اقامت برای رفت

. کنندال میدنبتکثر فرهنگی  مالی دانشگاه، تبادل علمی و تأمین همچون یلیبه دالرا  المللی

یفیت ک بردن باال همچونهای اثربخشی ها و برنامهکشورهای پیشرو با استفاده از سیاست

 و تحصیلی هایینههزکمکو  های مالیحمایت ،روادید دریافتها، تسهیل شرایط دانشگاه

ق عمل المللی موفاند در جذب دانشجویان بینتوانسته شرایط اشتغال پس از تحصیل تسهیل

. یرانا مهاجرت )رصدخانهشوند  مندبهرهکنند و از مزایای اقتصادی و غیراقتصادی آنان 

عرفی مدر ادامه به  های متعددی دارد کهها شیوهجذب دانشجویان توسط دانشگاه .(1399

 پردازیم.میگوناگون های کوتاهی از شیوه

 المللیجذب دانشجویان بینهای شیوه

در برخی کنند، المللی رویکردهای متفاوتی را دنبال میکشورها در جذب دانشجویان بین

است، کشورها همچون فرانسه، مسئولیت مدیریت جذب دانشجو بر عهده نهادهای دولتی 

هایی در نمایندگی تأسیسبا در این کشور ( CAMPUS FRANCEفرانس )مپوس انهاد ک

تنها به  ولی در اکثر کشورهای پیشرو، دولت  1.کندکشورهای مختلف دانشجو جذب می

مسئولیت اصلی تبلیغات برای و کرده بسنده در این زمینه گری گذاری و تنظیمسیاست

                                                           
1 https://www.campusfrance.org/en 
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-به شیوهالمللی جذب دانشجویان بین. خصوصی قرارگرفته است مؤسسات برعهدهها دانشگاه

 شیوه چنددر این قسمت به ذکر  .(Onk & Joseph, 2017)گیردصورت می گوناگونی های

 پردازیم.می

  از  استفاده دانشگاه با ،: در این روشدانشگاهیابی ربازا یلهوسبهجذب دانشجو

المللی و تعامل بین های مختلفهای مجازی و حضور در نمایشگاه، شبکهیتساوب

معرفی  را به جمعیت هدف، های مثبت خودویژگیکند سعی می ها و ...با دانشگاه

 تعداد اما ،باالست شدهجذب کیفیت علمی متقاضیاندر این روش، اگرچه  کند.

 .خواهد بودمحدود ، زمانی و مالی هایهزینهبا توجه به  ،جذب

  دانشگاه با ارائه تخفیف  روش، این در: موجودجذب دانشجو از طریق دانشجویان

، را به تبلیغ دانشگاه در کشور متبوع خود هاآنالمللی، در شهریه دانشجویان بین

 گاه دارد وششناخت خوبی از دان اینکه دانشجو یلبه دلکند. این روش می تشویق

 یفیتباکدر جذب دانشجویان  یمؤثرروش  پردازدبه تبلیغ می رودرروصورت به

و ممکن است فعالیت درسی  بودهمحدود  نیز اما میزان جذب در این روش؛ است

 قرار دهد. تأثیردانشجو را تحت 

  التحصیالن جذب دانشجو از طریق فارغ :یالنالتحصفارغجذب دانشجو از طریق

اثربخشی اما میزان ؛ شودمنجر می یفیتباکمتقاضیان قبلی به جذب  هایهمچون روش

 یابد.دانشگاه در طول زمان کاهش می محیط از دور شدنبه دلیل  ،التحصیلفارغ

 شود که به به کسانی گفته میها یا دالالن واسطه :هاواسطه جذب دانشجو از طریق

ولی آگاهی چندانی از  ،دارند وآمدرفتدالیل تجاری یا شخصی به کشورهای دیگر 

کسب  هدف باتحصیلی متقاضی ندارند و فقط  شرایطوضعیت آموزشی دانشگاه و 
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 ،. در این روش جذباندبه این شغل روی آورده ،از دانشگاهدرآمد و گرفتن کمیسیون 

 زان معرفی به دانشگاه باالست.، ولی میپایین کیفیت علمی متقاضی

  های با دانشگاهجذب، ای حرفه مؤسسات جذب: مؤسساتجذب دانشجو از طریق

های تحصیلی و توانند به دانشجو مشاورهمی آشنایی دارند و ی مختلف،هاکشور

توجهی توانند تعداد قابلها میاین شرکت .دهند ارائهدر خارج از کشور  زندگی

د؛ ند را به دانشگاه معرفی کننقابل قبولی از شایستگی علمی هستمتقاضی که در سطح 

 هاآنتوانند با حقوقی بهتر می نظر از ،مؤسساتای بودن حرفه به دلیلها نیز دانشگاه

 کنند. قرارداد تنظیم

 های جذاب دانشجومقایسه روش .1-جدول

های جذب دانشجوی روش

 المللیبین

به  شدهیمعرفتعداد متقاضیان 

 دانشگاه

 کیفیت علمی متقاضیان

 شدهیمعرف

و  یتساوب) تبلیغات دانشگاه

 نمایشگاه(حضور در 
 باال پایین

 پایینبسیار  باال و افراد هاواسطه
 باال پایین و دانشجویان التحصیالنفارغ

 باال باال دانشجو جذب مؤسسات

 

 متفاوت است و المللی،دانشجویان بینمیزان جذب و پذیرش مورد ها در استراتژی دانشگاه

توان استفاده میکلی ای ، اما در مقایسهدنرا ممکن است انتخاب کن جذب یهااز روش هریک

 در مقابل را بدترین روش جذب دانست. هستند خود فکر درآمداز دالالن و افرادی که تنها به 
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 باترین شیوه برای جذب تعداد باالی دانشجو مناسب جذب دانشجو مؤسساتاستفاده از 

در مورد به دانشجویان  1المللیجذب دانشجویان بین مؤسسات ،استمناسب علمی  کیفیت

ها برای تبلیغ و به دانشگاهو  دندهمشاوره می شرایط تحصیل و زندگی در کشور خارجی

 کنند.کمک می در منطقه و جهان باکیفیت دانشجویان جذب

در  کهیرحالداخیر رشدی فزاینده داشته است.  سالهدهجذب دانشجو در  مؤسساتاستفاده از 

ت موسسه در سراسر جهان در حال فعالی 20000شد که بیش از تخمین زده می 2014سال 

موزش المللی برجسته در زمینه آیکی از نهادهای بین کهPIER موسسه .(West, 2014)باشند

 است. کردهاشارهدر سایت خود  یدهدآموزشموسسه  60000 حدودجذب است، به  مؤسسات

ترالیا برای مثال در کشور اس گسترش استدر سراسر جهان در حال  مؤسساتاستقبال از این 

 هانآ از طریق المللیی بیندانشجوجذب درصد از  50درصد و در انگلستان بیش از  73تا 

 .(Fortescue & Davis, 2021)گیردصورت می

یافته  ایویژه المللی اهمیتبین اناست موضوع جذب دانشجوی یچند سال نیزدر کشور ایران 

باید ؛ کارگیرندبه نحوی به ی مذکور راهااند هریک از روشها تالش داشتهدانشگاهو است 

برای جذب دانشجو در کشورهای همسایه ایران،  یجادشدها یفضای رقابتدر  کهداشت  در نظر

و دانشجویان  نالتحصیالاز طریق فارغ دانشجو به امید جذبتنها توانند های ما نمیدانشگاه

دهی به برای شتاب روینازا باشند، (نیز بسیار محدود است هاآن که تعداد) خود المللبین

شرایط در ادامه به  .است ناپذیراجتناب جذب مؤسساتاستفاده از ، باکیفیتجذب دانشجوی 

                                                           
1 Education Consultancy and Student Recruitment Agency 
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های چالش روشن شدناین پژوهش برای  ضرورتبهو  کردهاشارهجذب دانشجو در ایران 

 .شودپرداخته میجذب  مؤسساتفعالیت 

 المللیوضعیت ایران در زمینه جذب دانشجویان بین

امام خمینی  المللیدانشگاه بین تأسیس و 1362سال  بهایران المللی در دانشجویان بینپذیرش 

و یا دولتی ایران  المللی با بورسیه مراکزاکثر دانشجویان بینها، سال در آن. گرددبرمیقزوین 

 تاانشجویان، ای بودن اکثر دبا توجه به بورسیهآمدند. میبه ایران  ،کشور متبوع خودحمایت 

بسیار  هاآنو تعداد  شدمیالمللی نتوجه زیادی به بحث دانشجویان بین ،اواسط دهه هشتاد

 ای برترهدانشگاه، یرانیا یرغپذیرش دانشجویان  نامهبا تصویب آیین 1385سال  محدود بود.

نقشه جامع  سند»و با تصویب  آغاز کردندرا المللی خود های بیندر فعالیتتغییرات ساختاری 

 .این امر شدت یافت 1389در سال  «علمی کشور

با تغییر  1393 در سال سهیل شرایط پذیرش دانشجویان خارجی،جدی در ت اتاولین تغییر

ی های دانشگاه آزادسیاست  نامه پذیرش دانشجویانو همچنین تصویب آیین  1اسالم

که در درحالی همچنین .اتفاق افتاد ،توسط هیئت دولت 1394در سال  ایرانیغیر-غیربورسیه

پذیرش دانشجوی خارجی با  اجازهها ، به دانشگاه(1394-1390توسعه )قانون برنامه پنجم 

به  رسیدن تکلیف ،1396در سال توسعه،  در قانون برنامه ششمبود،  شدهدادهدریافت شهریه 

 1400سال نفر( تا  75000از کل دانشجویان )حدود  المللدرصدی دانشجویان بین 1.8 نسبت

 است. مشاهدهقابل این برنامه گذاری سالیانهدر جدول زیر میزان هدف .تعیین شد

                                                           
  )iau.ir(معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی در دسترسقابل 1

http://intl.iau.ir/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=270:%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&catid=99:news&Itemid=464
http://intl.iau.ir/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=270:%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&catid=99:news&Itemid=464
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 برنامه ششم توسعه( 11سهم دانشجویان خارجی از کل دانشجویان )قسمتی از جدول شماره  .2-جدول

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد عنوان

 8/1 5/1 2/1 1 8/0 درصد سهم دانشجویان خارجی

 

 و 1396در سال  «المللی جمهوری اسالمیسند جامع روابط علمی بین»، با تدوین ادامهدر 

توان این منافع می ازجملهالمللی )دانشجویان بینحضور ی در مورد مزایا هر چه بیشتر آگاهی

و  (اشاره کرد. هادانشگاه المللیبین در رتبه تأثیرو  اقتصادی درآمد ،افزایش کیفیت علمی به

دانشجویان  به جذب نگاه راهبردی ؛)ترکیه، عربستان و...( منطقهبین کشورهای  رقابتافزایش 

  .بهبود یافتتا حدودی جذب دانشجو در ایران  ها و فرایندهایرویهو  تغییر کرد المللیبین

در چند ، پرداز یهشهرجذب دانشجویان  در راستایبا تغییر رویکرد و تسهیل قانونی و نهادی 

عالوه . است یداکردهپجذب در ایران توجیه قانونی و اقتصادی  مؤسساتفعالیت سال گذشته 

و باال رفتن  1397در سال  دالر در مقابل ریالبرابری ارزش  افزایش بابر این موضوعات، 

قابل افزایش  نیز تحصیل در ایرانتقاضای  ،پول ایرانارزش پول کشورهای همسایه نسبت به 

توجه قابل یهبورس یرغ( میزان رشد محسوس دانشجویان 1در شکل ). داشته استتوجهی 

 است.
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 (سازمان امور دانشجویانمنبع: )1399تا  1392 سال از یرانیایرغتعداد دانشجویان  .2-شکل

دهنده تشکیل بازاری جذاب در ، نشانهای اخیردر سال پردازیهشهردانشجویان تعداد افزایش 

جذب دانشجو است، اگرچه اطالعات کامل و جامعی در مورد شیوه جذب این ایران برای 

دهنده نشان ،در همین مدت کوتاه یجادشدهاهای دانشجویان در دسترس نیست، ولی نارضایتی

فعالیت در چند سال گذشته است.  المللیبین های زیادی در مدیریت جذب دانشجویانچالش

 اگرچه .است بوده از ابهام ایهالهدر در ایران  دانشجو جذب مؤسساتای رسمی و حرفه

باعث  آنانفعالیت  تعدم رسمیاما  ،کنندفعالیت میصورت غیررسمی به ،چندین موسسه

 تبعات ها و متقاضیان تحصیل در ایران شده است.مسائل و مشکالت متعددی برای دانشگاه

، رشوه و یبردارکالهایتی، ، نارضخدمات انحصار در جذب، کیفیت پایین ادامه این وضعیت،

 .ایران خواهد بود آموزش عالیسو شهرت برای کل نظام  یجهدرنتو فساد 
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 اهداف پژوهش

ابعاد مختلف جذب دانشجو در  مؤسساتشناخت دقیق مسائل و مشکالت  ،این پژوهش هدف

برای  .است هاچالشسیاستی برای رفع این  راهکارهایکارکردی و نهادی و همچنین ارائه 

 :خواهیم بودزیر  سؤاالتاسخ به پ به دنبالرسیدن به این هدف 

 ؟هایی دارندویژگیالمللی چه جذب بین مؤسسات 

  جذب کدام است؟ مؤسساتبر فعالیت  مؤثرعوامل نهادی مرتبط و 

 جذب  مؤسساتالمللی در مورد وضعیت کشورهای پیشرو در جذب دانشجویان بین

 چگونه است؟

  چیست؟جذب  مؤسساتمسائل ایران در زمینه 

  چیست؟ جذب در ایران مؤسساتراهکارهای سیاستی برای حل مسائل 

-فعالیت ها وسیاستنهادها،  ،جهانی های موفقسیاستالهام از  منظوربهدر پژوهش پیش رو 

با توجه و  مطالعه گردید ی پیشرودر کشورها انشجودجذب  مؤسسات زمینه در های حقوقی

جذب های مرتبط در زمینه نامهوضعیت نهادها و آئین های گرفته شده از این تجارب،درس

 گفتگو با در عالوه بر این .فتقرارگر نقد و مطالعه مورد ایراندر المللی دانشجوی بین

ائل به وجود شناسایی مس به ،و تعدادی از ذینفعان المللینظران حوزه دانشجویان بینصاحب

 موجودبرای بهبود وضعیت  هایییشنهادپو  پرداخته در چند سال اخیر مؤسساتبرای این  آمده

.است شدهارائه



 

 

 

 

 

 المللیدانشجویان بین جذب مؤسسات :فصل دوم
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 مقدمه

، خانواده به دانشجویان که شودگفته می یمؤسسات ای هاد، شرکتافرابه ، 1جذب انکارگزار

این خدمات . دهندمیارائه و جذب دانشجو  یلیتحص مشاورهخدمات ها، و دانشگاه هاآن

پذیرش ، آموزش عالیهای تحصیلی، برنامه در مورد مشورتهمچون  اموری ،دانشجویان رایب

 ،آموزشی مؤسساتو برای  ؛استتحصیلی، امور کنسولی و شرایط زندگی در کشور مقصد 

 ,Chang)گیردمی شناسایی دانشجویان شایسته را دربر بهکمک  بازاریابی و ازجملهاتی خدم

همچون کارگزار آموزشی، عامل  گوناگونیالحات طکارگزاران جذب دانشجو را با اص .(2013

 .شناسندمی و نماینده جذب ، آژانس، موسسه جذب، شرکت جذبجذب

 تاریخچه

 یبه اواخر سده وآمریکا  آموزش عالیبه سیستم  دانشجو های جذباولین شرکت فعالیت

بودند  علمیدی غیرافرا طورمعمولبهها گردد، در آن زمان روسای دانشگاهمیالدی برمی 1800

ای اداره بر این افراد امور مذهبی بود،تجارت، قضاوت، سناتوری و یا  هاآنشغل اصلی  و

نماینده »افرادی به نام  ،ی تجاریهابا تقلید از شرکت برای حل مشکالت مالی وکالج خود 

ای کالج برپذیرش دانشجویان جذب و  منابع مالی، تأمینبه  کردند تااستخدام میرا  «کالج

-دانشکده داساتیهر یک از برای و  کردندسفر میبه شهرهای مختلف  . این نمایندگانبپردازند

بر  د وج، حقوق ثابتی داشتنلنمایندگان کا اگرچه .ندکردپیدا میاختصاصی ی دانشجو ها،

هت زیادی کارشان شبافرایند گرفت ولی تعلق نمی هاآنبه اساس یافتن هر دانشجو پاداشی 

 .(NACAC, 2013)کارگزاران امروزی داشتفعالیت به 

                                                           
1 Recruit agent 
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 جذب دانشجو کارگزارانانواع  

دهند، ئه میتوان بر اساس نوع خدماتی که اراها را میدانشگاهکارگزاران جذب دانشجو برای 

 د.تقسیم نموزیر دسته عمده  به چند کاری فرایندهای ، محل فعالیت وهاآناندازه 

 هستند ندنفر کارم 10با کمتر از  هایی، یا شرکتنفرهتک عموماًکارگزارانی  فردی: •

اقع با مواز در بعضی و  ی دارندپایین، گردش مالی همکاری دارند با یک دانشگاهکه 

 .کنندهمکاری می فرعی کارگزارصورت به هادیگر انواع کارگزاری

بیشترین سهم بازار را هستند که  کارمند 50هایی تا شرکت: های کوچکشرکت •

 در یک دانشگاه ینچند از باشند ومی ای مشخصتخصص در حوزهم هاآن. دارند

 .نمایندگی دارند کشور خاص

یا  در یک کشور یهای متعدد، نمایندگیدارند کارمند 50بیش از متخصصان بازار:  •

 ؛گوناگونی در ارتباط هستندهای با دانشگاه و دارند چند کشور محدود

 و زیاد ، کارمندباالشهرت  .در سطح دنیا فعال هستند هااین نوع شرکتالمللی: بین •

 مشخصی دارند.کاری  داخلی یو استانداردها پیشرفته های اطالعاتیسامانه

دیگر  افزاری بهمنر سکوی )پلتفورم(یک  صورتبهها این شرکتنوآوران برخط:  •

های دهند. همچنین شرکتهای کوچک خدمات میکارگزارهای فردی و شرکت

 کنند.کارگیری کارگزاران کوچک کمک میبزرگ را در به

با کارگزار   1فرعی صورت کارگزارکارگزاران بهبعضی از که در باال اشاره شد،  طورهمان

نمایندگی سبب گسترش و نفوذ بیشتر در این نوع رابطه  اگرچه کنند.تری همکاری میبزرگ

                                                           
1 Sub-agent 
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افزایش  باعث این افراد، و عدم تخصص ناکافی آموزش ناشی از مسائلی شود امابازار می

 .(Fortescue & Davis, 2021)شودمی دانشگاه و تخریب شهرتوقوع تخلف احتمال 

 جذب مؤسساتانواع خدمات 

ن ایافته با کارگزارهای کشورهای توسعهدرصد دانشگاه 85دهد بیش از آمارها نشان می

المللی، از خدمات این درصد دانشجویان بین 50آموزشی همکاری و تعامل دارند و بیش از 

 .جای دادسه دسته عمده  توان درمیجذب را  مؤسساتخدمات . کنندمیاستفاده  مؤسسات

یکی از  عنوانبهها استفاده از کارگزاران آموزشی توسط دانشگاه: هادانشگاهخدمت به 

های اخیر رشد زیادی داشته است. ضرورت استفاده از های بازاریابی در سالاستراتژی

 زیر دانست: به دالیلتوان ها را میجذب دانشجو توسط دانشگاه مؤسسات

 حضور همیشگی و  فرستدانشجودر کشورهای ها، کارگزاران برخالف دانشگاه

 ؛داشته باشندمستمر در کشور هدف  های تبلیغیفعالیتتوانند فعال دارند و می

 و بار زیادی را از  را کاهش داده هاتواند هزینههای اولیه دانشجویان میراهنمایی

 د؛نبردارپذیری دانشجو در زمینه جامعهها دوش دانشگاه

  در  های بازاریابیبرگزاری نمایشگاه، رویداد و انواع روشبا  مؤسسات

 ؛پردازندکشور مقصد می آموزش عالینظام  به معرفی کشورهای هدف،

 برای شناسایی روندها و افزایش هوشمندی  هادانشگاه صورت تخصصی بهبه

 ؛کنندکمک می بازار

  ؛شوندمی دانشگاه افزایش کیفیت پذیرشبا هدایت و ارزیابی اولیه متقاضی باعث 

 کنند.میزبانی می در هنگام سفرهای علمی و کاریرا  هادانشگاه کارکنان 
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 ،هاآنو خانواده  ها به دانشجویانتوسط کارگزاری شدهارائهخدمات : دانشجویانخدمت به 

توان خدمات این بسیار متنوع است. در کل می شرکت، توانمندی و تخصص ،اندازهبهبا توجه 

 کنسولی دریافت روادید، امورسه بخش خدمات پذیرش تحصیلی، خدمات را در  مؤسسات

 بندی کرد.خدمات اسکان دانشجو طبقه و

 جذب به دانشجویان مؤسساتخدمات  .3-جدول

 مثال انواع خدمات

 ارائه مشاوره در زمینه دانشگاه و رشته تحصیلی؛  پذیرش تحصیلی

 ارائه مشاوره در زمینه یافتن حامی مالی تحصیلی؛ 

  تدوین درخواست پذیرش؛کمک برای 

 تحصیالت  برای الزم مدارک آوریگرد جهت مشاوره

 نامه؛انگیزه و رزومه همچون تکمیلی

  مدارک؛ارائه خدمات ترجمه 

  ؛و آینده شغلی تحصیل از پس در زمینه اشتغالمشاوره 

 های استاندارد زبان؛آموزش زبان و برگزاری آزمون 

 امورمهاجرتی )

 (کنسولی

 آوردن فراهم جهت مشاوره و سفارت یهابرگه سازیآماده ارائه خدمات 

 دانشجویی؛ روادید اخذ برای موردنیاز مدارک

 دائم؛ ، اقامتکاری روادیدهای اخذ مشاوره 

اقامت و اسکان 

 دانشجو

 های اجتماعی در روز اول ورود به فرودگاه؛حمایت 

 دانشجویان؛ اسکان ارائه خدمات در رابطه با انتقال و 

 بلیت وسایل  تهیهبیمه دانشجویی،  حساب بانکی و پیگیری امور مربوط به

 تلفن همراه؛ کارتیمساقدامات الزم برای دریافت  عمومی و ونقلحمل

  وقتپارهکمک برای پیدا کردن کار. 
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نمونه  ،زیر ماه طول بکشد، در شکل 18ارائه خدمات به دانشجویان ممکن است تا  زمانمدت

 است. شدهدادهبرای دانشجویان و میزان زمان تقریبی هر یک نشان  شدهانجامخدمات 

 
 از درخواست پذیرش تحصیلی تا شروع تحصیل یزمان یرس .3-لشک

باشند و با  فوایدیها نیز دارای توانند برای دولتمی جذب مؤسسات ها:دولتخدمت به 

و انجام  شدهارائه د و بررسی صحت مدارکرافا اولیه انجام خدماتی همچون احراز هویت

 شوند.عث کاهش بار اداری اداره مهاجرت ، بااستعالمات مربوطه

 جذب مؤسسات هایقراردادتوافق و انواع 

بر است، این نوع رابطه  1یندگیرابطه نمارابطه کارگزاران جذب با دانشگاه و دانشجو از نوع 

 صورت، بهطرفیک در این رابطه، ،شودمی فیدو شخص تعر نیب یدارامانت اصل اساس

                                                           
1 Agency Relationship 

جستجو
(ماه12تا 3)

ارزیابی
(ماه6تا 1)

تصمیم
(ماه6تا 2)

آماده سازی 
(ماه6تا 1)

ورود
(ماه1)

 معرفی شرایط

 کشور مقصد

 در موردمشاوره 

 شغلی آینده

 معرفی دانشگاه

 مناسب

آموزش زبان 

ترجمه مدارک 

درخواست 

 پذیرش

امور روادید 

مصاحبه آمادسازی برای 

سازی شرایط آماده

 کونتس

های مالیکسب حمایت 

 روز حمایت در

 ورود

 کمک برای یافتن

 وقتشغل پاره

تهیه  کمک برای
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تعامل داشته با اشخاص ثالث  دیگر،از طرف به نمایندگی  کند کهیموافقت م یضمن ای حیصر

 یرابطه کار کی نیگزیجاتواند نمی گاههیچ، ینامه رسمتوافق کی کهباید توجه داشت  باشد.

 ایاخالق حرفهبر  یمبتن دیبا کهرابطه است  نیاز عناصر مهم ا یکی یسازاعتماد شود؛ مؤثر

اکثر  تأکیدمورد  ،ایهای اخالق حرفهترویج دستورالعمل ،در این زمینه .(Chang, 2013)باشد

بیانیه »و  «لندن اخالقیبیانیه »است. برای نمونه در پیوست این گزارش دو  قرارگرفتهها دولت

 آورده شده است. «عملکرد درست اصول

ورد مدر  نیاز طرف کیهر الف( ، شود رعایت یاصل موضوعسه  دیبامناسب،  توافقیک در 

رابطه  کیفیتسنجش  یارهایمعب(  شوند؛ خودآگاهو تعهدات  هاتیها، مسئولانتظارات، نقش

 .شرایط و چگونگی فسخ قرارداد مشخص گرددج(  و ارزیابی خدمت مشخص باشد فرآیندو 

 شود.در ادامه به انواع قراردادها اشاره می

 هاکارگزاران با دانشگاه توافق

 د.خالصه کر زیر توان در چند دستهمیرا ها بین کارگزاران و دانشگاه توافق انواع

  :در  که دانشگاه و موسسه جذبشفاهی بین  صورتی بهتوافقتوافق غیررسمی

 موسسه آموزشی خواهد بود. بر عهدهتمام بار حقوقی آن  ،صورت قصور کارگزار

 یک موسسه به دانشگاهی که با آن قرارداد ندارد  ،در بعضی موارد: 1موردی توافق

 کند.دانشجو معرفی مییک  ،صورت موردیبه

                                                           
1 Ad Hoc 
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 مؤسساتو در مواجه با بازارهای جدید  هادانشگاهبرخی  : 1های موقتقرارداد 

و  تا فرصت آزمایش پتانسیل بازار کننداستفاده می مدتکوتاههای قرارداد از، جدید

 را داشته باشند. موسسه

 فقط برای یک موسسه کارگزاریک  در بعضی مواقع: انحصاری، انتخابی قرارداد 

 سسهبرای مو تبلیغاتاز تر فرای یهافعالیتخدمات و کند و می فعالیت آموزشی

 دهد.ارائه می آموزشی

 داردن های مختلفدانشگاه کارگزار محدودیتی در همکاری با: غیرانحصاری قرارداد ،

 .دغیرانحصاری هستن توافق مند به همکاری بر پایهعالقه آموزشی مؤسساتاکثر 

د اینکه موسسه گیری در مورتصمیم، دارای مزایا و معایبی هستند و هاقرارداد انواعاز  هرکدام

بی دانشگاه بستگی به راهبرد بازاریا کامالًبا چه نوع قراردادی با کارگزاران همکاری کند 

 ،دخو جزئیات را با کارگزاران ها،دانشگاهبهتر است  ،در هرصورت .(Chang, 2013)دارد

همکاری وجود  هاآنبا کارگزارانی که با  از انجام توافقات موردی و رسمی و مکتوب کنند

  پرهیز نمایند. ندارد

 کارگزاران با دانشجویان توافق

 ،نیز یلتحص متقاضی افراداز طرف  هستند،ها دانشگاه نمایندهکه  طورهمانکارگزاران 

راجعه میک کارگزار که به هنگامی متقاضینمایندگی دارند تا وظایفی را انجام دهند. هر 

درخواست باید  ،راردادقچگونگی ارائه خدمات و همچنین فسخ منظور روشن شدن به ،کندمی

 .) ,2013Chang( داشته باشد کتبی و رسمی انعقاد قرارداد

                                                           
1 Interim Agreements 
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 جذب مؤسساتهای درآمدی انواع مدل

 .توان ذکر کردمی مؤسساتسه مدل درآمدی برای این 

  درآمدی  مرسوم : مدل درآمدی بر پایه کمیسیون مدل1کمیسیون یهبر پامدل درآمدی

ی که با دانشگاه دارند به ادبا توجه به قرارد مؤسساتجذب دانشجوست. این  مؤسسات

 کنند.نامی دانشجو را از دانشگاه دریافت میازای جذب هر دانشجو، میزانی از شهریه ثبت

 :از دانشجو و دانشگاه هزینه دریافت  مؤسساتبعضی از  دریافت وجه از هر دو طرف

 گویند.می 2دوسرهکنند که به این عمل دریافت می

 :اعزام دانشجو تنها از دانشجو بابت  مؤسساتدر مواردی  دریافت وجه از دانشجو

مشاوران  هاآنکنند که به مشاوره و یا کمک در زمینه پذیرش تحصیلی وجه دریافت می

شود به می تأمینتوسط دانشجو  هاآناینکه هزینه  به دلیلگویند و می 3مستقل آموزشی

 گویند.نیز می 4کارگزاران، عامل خریدار نوع این

های جذب دانشجو جذب دانشجو بستگی زیادی به سیاست مؤسسات درآمدی مدلانتخاب 

جذب  ،گذارسیاست هدف دارد. اگر هادانشگاه راهبردهای بازاریابی در کشورهای مختلف و

شیوه دوم )دریافت  ،جذب مؤسساتبرای تشویق  ،باشدالمللی بینی دانشجوتعداد زیادی  

تواند استفاده از شیوه دوم می حالیندرع .کندجاد مییبخشی باالیی ایزه انگ وجه از دو طرف(،

گذاری سیاستدلیل ببرد، به همین  باال، تخلفات و شکایات را خطر ایجاد تعارض منافع

                                                           
1 Commission based 
2 Double dipping 
3 Independent Educational Consultants (IEC) 
4 buyer agent 
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المللی کافی برخوردار دانشگاه از شهرت بین حالتی دیگر اگردر  .تری نیاز داردهوشمندانه

 به شیوه سوم جذب، مؤسسات مدل درآمدی ،جذب نداشته باشد مؤسساتبوده و نیازی به 

 نزدیک خواهد شد. از دانشجو( ه)دریافت وج

 جذب دانشجو مؤسسات احتمالی تخلفات

دانند وجود کارگزاران جذب را ضروری می آموزش عالیاز کارشناسان بسیاری  کهیدرحال

، یآموزش عال هایدغدغه یکی از هاآنفعالیت مرتبط به ات تخلف و ضعیف عملکرداما 

ا اید بگذار باین دلیل سیاست به .بوده است ،های دانشجویانآموزشی و خانواده مؤسسات

 .کنیمیمآنان را در زیر بیان چند نمونه از  آشنایی داشته باشد. احتمالی تخلفات انواع

  :شایستگی، عالقه نه بر اساسرا  یاندانشجو ،ممکن است که کارگزارانتعارض منافع 

 راهنمایی ،توسط دانشگاه داختیپرکمیسیون  یزانبر اساس مبلکه دانشجو و منافع 

کمیسیون  )قراردادی که مبلغ 1نرخ ثابت یدر قراردادها رخدادی ینچنکنند. احتمال 

صورت ثابت هب دانشجو ازای جذب هر به در آن توسط دانشگاه و موسسه

که با افزایش تعداد جذب )  2متغیر نرخقراردادهای است( در مقابل  شدهمشخص

 است. یابد( بیشترکاهش می پرداختی توسط یک موسسه نرخ کمیسیون

 :پذیرش  میزان احتمال مؤسساتبرای اینکه این نوع  ارائه اطالعات غلط به دانشگاه

نامه نگیزهدانشجو را باال ببرند ممکن است در مدارک دانشجو مثل )نمرات، مقاالت و ا

 تغییراتی ایجاد کنند.و ...( 

                                                           
1 Flat rate fee contracts 
2 sliding scale 
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 :های دانشگاه، در مورد ویژگی اران ممکن استزکارگ ارائه اطالعات غلط به دانشجو

به دانشجو  اطالعات غلطی را... رشته تحصیلی و حمایت مالی و شرایط پذیرش،

 .اعالم کنند

  شفافیت در  به ایکارگزاران عالقه معموالً اطالعات: شفافیت در ارائهعدم

از  مورد، دو شفافیت درباید توجه داشت که خود ندارند.  مالی و کاری موضوعات

 دنقرارداد دار هاآنبا  انهایی که کارگزاردانشگاه اول ؛اهمیت باالیی برخوردار است

.روشن باشد کامالً باید  برای متقاضی که اندرآمدی کارگزار مدل دوم و



 

 

 

 

 

 

 

 المللیجذب دانشجویان بینحکمرانی : فصل سوم
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 مقدمه

 شده است ولی در یک تعریف ساده،تعاریف و رویکردهای گوناگونی برای حکمرانی ارائه

اعمال قدرت و اداره امور  جهت ها، روابط و ساختارهاالگو ای ازمجموعه یبه معناحکمرانی 

 است. راهبردی و اجراییادهای نهمجموعه سلسله مراتبی از  ،ترین حالت آناست که در سنتی

، کارکردهای متفاوتی یک جامعه حداکثر منفعت تأمینیک الگوی مناسب حکمرانی در راستای 

 دارد. بر عهدهرا  کاال و خدمات تأمین، یلگریتسهگری، گذاری، تنظیمهمچون سیاست

 
 حکمرانی بهسلسله مراتبی  رویکرد .4-شکل

ها با توجه به بخش هنجاری حکمرانی مرتبط است و سیاست گذاری بهکارکرد سیاست

و یا  نظر جامعهو  یرأتواند از ها میگردند. مشروعیت سیاستهای جامعه تدوین میارزش

وقی، گری شامل مداخله حقهای دینی و ارزشی و یا ترکیبی از هر دو باشد. کارکرد تنظیمگزینه

نیز  یلگریتسهاست. کارکرد  شدهینتدوهای سیاستبرای تحقق و دولت  اقتصادی، اجتماعی

برای  های الزمزیرساخت و ایجاد توانمندسازی بازیگران هدف بامجموعه اقداماتی است که 

به مداخله مستقیم دولت در  ،کاال و خدمت تأمین ،یتدرنها. گیردصورت می مؤثرفعالیت 

گذاریسیاست

گریتنظیم

گریتسهیل

گزاریخدمت

یگزارسیاست  
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کاالهای  تأمینبرای  معموالً شود که این مداخله مردم مربوط می یازموردنفراهم کردن کاالهای 

در  .(1397 و دیگران، یان)امامشود( توصیه میو بهداشت امنیت تأمینعمومی )مانند 

در اداره بهتر  عمومیو  یبخش خصوص، مشارکت «خوبحکمرانی »رویکردهای جدید به 

به نهادهای خصوصی و  حکمرانی ت، هرچه تفویض وظایفناپذیر اسامری اجتناب ،جامعه

و با یک هماهنگی  منجر شده هاآنمشارکت فعال به عمومی موجود در جامعه بیشتر باشد، 

دولت  ،حکمرانی مطلوبحالت یک در .یافتدست منفعت عمومیتوان به بیشترین مناسب می

 .گیرندمی بر عهدهرا  های دیگر جامعه نقش موتور محرک توسعه و بخشدار سکان نقش

نهادهایی که به  بازیگران و شناسایی ،المللیمطالعه حکمرانی جذب دانشجویان بین منظوربه

ضروری  ،پردازندمی ها()اجرای سیاست گزاریو سیاست ها()تدوین سیاست گذاریسیاست

ها، ها، سازماندهیرت است از سازوکارها، قواعد، رویهاعب ،نهاد در یک تعریف کلی، .است

هایی که روابط اجتماعی را در جهت و هدف معین سازماندهی ها و عرفهنجار

گوناگونی در صنعت دانشجویان بازیگران و نهادهای . (1388. یریوز و زادهفرتوک)کنندمی

 مؤسساتها، دانشگاه، ، عمومیحاکمیتی هایبه سازمان توانمی ازجملهالمللی فعال هستند بین

. تأثیرگذارند های این حوزهبر فعالیت ینوعبههرکدام  ؛اشاره داشت قوانین و مقرراتجذب و 

ذکر این نکته  .است شدهدادهنشان  (5) نهادها در شکل بازیگران و از شدهساده اینمونه

تر و بهتر صورت فهم ساده برایتمایز بازیگران و نهادها در سطوح مختلف،  ضروری است که

، برای در وظایف دیگر سطوح نیز مشارکت دارندبازیگران در شرایطی همه گیرد وگرنه می

یاریگر  نیز گذاریدر سیاست گریو تنظیم یلگریتسهعالوه بر  مثال نهادهای آموزش عالی

 را خدمات مشخصی المللینهادهای عمومی به دانشجویان بینو یا نهادهای حاکمیتی هستند 

 .کنندارائه می
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 المللیی بینحوزه جذب دانشجونهادها و بازیگران  .5-شکل

 گذارسیاستنهادهای بازیگران و 

های کلی در زمینه هیئت دولت، مجلس و شوراهای عالی با تعیین سیاست نهادهای حاکمیتی:

نوع  اثرگذاری زیادی در هدایت و موفقیت این حوزه دارند. المللجذب دانشجویان بین

 گذاری کالن در این زمینه اهمیت دارد.در سیاست هاآنانتخاب این نهادها و اعضای 

ها و قوانین باالدستی، رویکرد کلی نظام حاکم به تعامل فرهنگی در سطح سیاست: قوانین

المللی شدن بلندمدت بین تواند بر رویکردحکومت، می بسته بودنالملل و میزان باز و یا بین

 مؤسساتبر فعالیت قوانین و مقررات  دسته دوصورت کلی هب. داشته باشد تأثیرآموزش عالی 

عمومی )قوانین حفاظت از حریم های نامهقوانین و آیین اول، دسته تأثیرگذارندجذب 

دسته دوم  و دارند تأثیرها های کلیه شرکتفعالیتکه بر  هستند خصوصی، مبارزه با فساد و...(

فعالیت این برای المللی و که مختص دانشجویان بین هایی هستندقوانین و دستورالعمل

 .اندشدهیبتصو مؤسسات
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 یلگرتسهو  گرتنظیمنهادهای بازیگران و 

هادهای دولتی همچون نهای مربوطه، و سازمان آموزش عالی یهاوزارتخانه: دولتی مؤسسات

بر فعالیت  و دارند مؤثردر این حوزه نقش  نهادهای امنیتی، مهاجرتی و ...خارجه، امور وزارت 

قاعده  و یاتشکا، رسیدگی به تخلفات و امور مهاجرتتسهیل  .تأثیرگذارندجذب  مؤسسات

 دولتی است. مؤسساتوظایف  ازجمله مؤسساتدر زمینه فعالیت  گذاری

 رصد، شود که برای کمک به آموزش،نهادهای عمومی به مراکزی گفته می: نهادهای عمومی

جذب و با همکاری  مؤسساتاز منافع  فعالیت و حمایت یصدور گواه نظارت، ارزیابی،

های از این نهادها در کشورهای مختلف شرایط و ویژگی هرکدامد. نشودولت تشکیل می

و افزایش  جذب مؤسسات و منافع حقوق برای حمایت از هاآنگوناگونی دارند. بعضی از 

-. برخی دیگر توسط دولتشوندمی یلتشکگذاری گذاری و قانوناثرگذاری بر مراجع سیاست

تضمین کیفیت  در راستای ،مؤسساتآموزش و ارزیابی  برایها دانشگاه ها و با همکاری

 یابیهمتا یهاو نمایشگاه اجالسبرگزاری  هدف با شوند و برخیایجاد می هاآننمایندگی 

ماهیت غیرانتفاعی و  ،مؤسساتاند. ویژگی تمامی این آمده به وجودها و دانشگاه مؤسسات

 هاست.مشارکتی بودن آن

شرایط جذب،  در موردگذاری خود، هر کشوری در سیستم حقوقی و قانونها: دستورالعمل

بلوغ  هایی تدوین کرده است.دستورالعمل ،المللیدانشجویان بین مهاجرتیرسانی و خدمات

در این صنعت  کشور آن به سابقهالمللی بستگی جذب دانشجوی بین مؤسساتدر زمینه  قوانین

های حوزه های مشترکی نیز برای اصالح قوانین و دستورالعمل، تالشباسابقهکشورهای دارد. 

اند. المللی انجام دادهجهت تسهیل فرایندهای پذیرش دانشجویان بین آموزش عالیمهاجرت و 
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های که با چالش کشورهای انگلستان، ایرلند، کانادا، نیوزلند و استرالیا 2011در سال برای مثال 

اصول  «1بیانیه لندن»طی یک بیانیه به نام  بودند،روبرو  کارگزاران جذب،مشابهی در زمینه 

چارچوب  کی این بیانیه کردند. منتشرجذب دانشجو  کارگزاراناخالقی را برای  گانههفت

 2.کندیم تأکید یو رازدار تیشفاف طرفی،بیبودن، صداقت،  یابر حرفهاست که  یاخالق

 خدمت دهندهارائهبازیگران 

دانشجوست و کیفیت آن  خدمت به کنندهارائهنهاد  ترینمهمدانشگاه : المللیهای بیندانشگاه

ها به دانشگاهالمللی توسط گونگی جذب دانشجویان بینچدانشجو دارد.  برجذبمهمی  تأثیر

 ؤسساتمع با توجه به نوبستگی دارد و در کشورهای مختلف  هاآنراهبردهای بازاریابی 

ش م آموزهای نظابر اساس ویژگی ( وها و...های فنی، دانشگاهها، دانشکدهکالج)آموزشی 

 استقبال رقابت باال، به دلیل های اخیردر سال. گزینندرا برمی مشخصی راهبردهای ،عالی

 زیاد شده است. ی آموزشیهاها از کارگزاریدانشگاه

ان کارگزار شد، توضیح دادهصورت مفصل در فصل قبلی بهکه  طورهمان جذب: مؤسسات

 .دارندعهدهبر وظیفه ارائه مشاوره تحصیلی و اقامتی به متقاضیان را  آموزشی

 

 

 

                                                           
1 London Statement 

 .متن بیانیه در پیوست این گزارش آورده شده است 2
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 المللیدر جذب دانشجویان بین سطح مداخله دولتتعیین 

 ،دارندعهدهبر  برای جامعهرا  عمومی منفعت تأمینها وظیفه که بیان گردید دولت طورهمان

و نهادهای  کندتعیین می های کلی رابلوغ یک حوزه مشخص، دولت فقط سیاستدر حالت 

-حرکت می شدهیینتعصورت خودکار به سمت اهداف خصوصی و عمومی درون جامعه به

ها در سطوح آن حوزه به بلوغ خود نرسیده باشد نیاز به مداخله دولت که یزماناما ؛ کنند

 نیز وجود دارد. تسهیلگریگری و تنظیم

بلکه نیست  قاعده گذاریو  قررات گذاریمگری محدود به تنظیم حکمرانی نوین،الگوی در 

، اعمال مقررات، داوری و رسیدگی به رصد و پایش، یرساناطالعسازی و گاهآعالوه بر آن، 

-عنوان کارکردهای یک تنظیمتوان بهشکایات، مجازات، ارزیابی و طراحی سازوکار را نیز می

 انجام حاکمیتتنها توسط  گری. همچنین در یک حکمرانی موفق، تنظیمنام برد مؤثرگری 

-چهار نوع تنظیم 6در شکل  کنند.مشارکت می در آن نیز جامعه بلکه دیگر بازیگران ،شودنمی

 .(1397 و دیگران، امامیان)است شدهیمعرفگری 

 
 گریانواع تنظیم .6-شکل

گریتنظیمخود

خصوصی

حاکمیتی

مشارکتی
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 کاالها و خدمات خصوصی )عادی( و تسهیلگری تولید گریاولویت مداخله دولت در تنظیم

یک کاال از نوع کاالی  که یزمانکنندگان خدمت متفاوت است. میزان بلوغ ارائهبه با توجه 

زمینه فعالیت  کافی استها دولت ،نباشدآن توسط دولت  تأمینو نیازی به  باشدخصوصی 

در جدول زیر اولویت مداخله  تسهیل کنند، را )حقوقی و زیرساختی( خصوصی هایشرکت

 شدهداده افزایش رفاه جامعه نشانمنفعت عمومی و  هدف بادولت در تولید کاالهای خصوصی 

 است.

 خدمت دهندهارائه مؤسساتتوجه به بلوغ  با میزان مداخله دولت .4-جدول

-یمکارکرد تنظ 

 گری

 گریتنظیم

 مناسب

 مؤسساتتعداد  نیاز بازار دولتمناسب  مداخله

 گذاریمقررات

 سازوکارطراحی 

گری تنظیم

 حاکمیتی

-گذاری، تنظیمسیاست

 تسهیلگریو  گری

 کم خلق و ایجاد

 یسازآگاه

 ، داوریرصد

گری تنظیم

 مشارکتی

-و تنظیم گذاریسیاست

 گری

 متوسط متنوع سازی

 رصد

 ارزیابی

گری تنظیم

 خصوصی

 یگریمخودتنظ

و  یساز یرقابت یگذارسیاست

 گزینش

 زیاد
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متفاوت  نیز گریانتخاب نوع تنظیم ،المللیبوم دانشجویان بینبا توجه به سطح بلوغ زیست

د و حضور نباشالمللی، محدود در حالتی که فعالین حوزه جذب دانشجویان بین خواهد بود،

گری المللی کم باشد تنظیمها و نهادهای حامی دانشجویان بینجذب، دانشگاه مؤسسات

 در .شودنیز بیشتر می دولتتوسط  تسهیلگریانتظار  همچنین یابد وحاکمیتی اولویت می

 یگریمخودتنظصورت مشارکتی، گری بهبوم به بلوغ خود برسد تنظیمزیست که یزمان

سطح دلیل بهدر ادامه پژوهش خواهیم دید که  یابد.میبیشتری  یتخصوصی مطلوب و (صنفی)

در ایران،  مداخله المللی و قوانین مرتبط با موسسات جذب دانشجویان بین هانهاد پایینبلوغ 

.گری و تسهیلگری ضروری استدولت در سطح تنظیم



 

 

 

 

 

 

 

 مؤسسات فعالیت بر مؤثرها و قوانین نهاد: فصل چهارم

 در کشورهای پیشرو جذب
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 مقدمه

 7است. تنها  شدهیلتبدساز برای کشورها المللی به یک صنعت پولصنعت دانشجویان بین

درآمد  ب، کسمیلیارد دالر از این منبع 150اند در حدود توانسته 2016کشور جهان در سال 

-بین جذب دانشجویان مؤسساتبا توجه به اینکه . (1399. یرانا مهاجرت )رصدخانهکنند

 ی پیشروکشورهاهای اخیر اکثر ، در سالهستنددر این صنعت  مؤثرالمللی یکی از بازیگران 

و  کردهده استفا المللیعالی بین در آموزش عنوان یک راهبرد بازاریابیجذب به مؤسساتاز 

. در این بخش اندگذاری روی آورده، به نهادسازی و قانونهاآنمند کردن فعالیت برای نظام

ت کشور پیشرو در صنع 3المللی در جذب دانشجویان بین مؤسساتی هانهادبازیگران و 

  کنیم.( را مطالعه میانگلستان، استرالیا جذب دانشجو )آمریکا،

 آمریکا

انشجویان دجذب  المللی در صدردانشجوی بین میلیونیکبیش از  داشتنکشور آمریکا با 

و نهادهای ست ای دیرینه انه جذب دانشجو دارای سابقه، این کشور در زمیالمللی قرار داردبین

 ؤثرمنهادهای برخی از . در این قسمت دارد در این حوزه عمومی و خصوصی متعددی ،دولتی

 کنیم.را معرفی می فعالیت دارند دانشجو جذبزمینه در  که این کشور

 دولتی مؤسسات

به  ،های طوالنی است که در راستای دیپلماسی علماین وزارت، سال :امور خارجهوزارت 

امور فرهنگی در دفتر  EducationUSAبا ایجاد طرح  .توجه داردالمللی جذب دانشجویان بین
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 وهای آمریکا در سراسر جهان ایجاد کرده خود، سازوکاری برای تبلیغ دانشگاه 1و آموزشی

 170مرتبط در  مؤسساتهای آمریکا و یا خانهدر سفارتا مرکز مشاوره های از صدشبکه

. تشکیل داده است ها متقاضیروز به میلیونبه رسانی دقیق، جامع وکشور دنیا، برای آگاهی

های کشورهای های مختلف در دانشگاهها و طرحبا برگزاری نمایشگاه وزارتخانهاین  همچنین

 2از گزارش سالیانه درهای باز وزارتخانهکند. این میبا دانشجویان آینده ارتباط برقرار  ،مبدأ

 کند.حمایت مالی مینیز 

ی هاهبرنام اجرای بهآموزشی در زمینه کمک  مؤسساتبه  وزارتخانهاین  :رت بازرگانیاوز

ر راستای اهداف دهد. دارائه میخدماتی را در دیگر کشورها و ...  المللی، برگزاری رویدادبین

های یشگاهنما پردازد،آمریکا در سایر کشورها می آموزش عالیبه تبلیغ  متحدهیاالتا

برای جذب  های مختلفی کهها و برنامهکند و از نشستبرگزار می دانشگاهی در سایر کشورها

 کند.جذب دانشجو نیز همکاری می مؤسساتکند. این وزارت با دانشجوست حمایت می

 شدهیلتشک 2001و پس از حمله سپتامبر  2002این وزارت در سال  :3زارت امنیت داخلیو

العمل برای کند. این سازمان یک دستورحفظ امنیت شهروندان آمریکایی فعالیت می هدف باو 

 جذب صادر کرده است. مؤسساتآگاهی دانشجویان در زمینه فعالیت 

 

 

                                                           
1 Educational and Cultural Affairs (ECA) 
2 IIE open Doors Report 
3 Department of Homeland Security 
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 عمومی هایسازمان

 باعضو دارد و  1100ای از که شبکه است یرانتفاعیغ نهادیک 1المللی:موسسه آموزش بین

 تعامالتسازی و دبین مردم آمریکا و دیگر کشورها و توانمنآموزشی  ایجاد ارتباط هدف

های این موسسه شامل، برگزاری نمایشگاه، آموزش در است. فعالیت یجادشدهاها دانشگاه

المللی بیندر زمینه  هااجالسو  هایشیاندهمسازی و برگزاری المللی، شبکهمورد جذب بین

 شود.همچنین گزارش سالیانه درهای باز توسط این موسسه منتشر می است. سازی

در سراسر  و شدهیلتشک 1937در سال  سازماناین  :2دانشگاه جذبمشاوره  انجمن ملی

اخالقی  اصول ی زیاد فعالیت خود،هادر طول سالاین نهاد  دارد.عضو  25000از  یشبجهان 

 سطح در. انجمن است کردهتعریف  جذب مؤسساتبرای فعالیت  ای راو استانداردهای حرفه

ای و حرفه ه، جذبمشاورش، آموز در همچنینو  بودهگذار تأثیر نیز آموزشی گذاریقانون

جذب تاریخ  مؤسساتگری فعالیت مشارکت انجمن در تنظیم کند.می تسهیلگری ،سازیشبکه

در مورد  1951سال  درجذب  مؤسسات فعالیت در مورد بیانیه انجمناولین دارد،  طوالنی

این موضوع  1992در سال  .کمیسیون وضع شد یهبر پاممنوعیت استفاده از مدل درآمدی 

های اخیر با افزایش رقابت در اما در سال؛ برای جذب دانشجوی داخلی نیز ممنوع گردید

-خوش ، رویکردکمیسیون یهبر پا مؤسساتنسبت به فعالیت  ،المللیدانشجویان بین جذب

 جذب مؤسسات فعالیت بر ،2013سالیانه انجمن در سال  اجالسدر . است شدهاتخاذ ایبینانه

برای محافظت  هاآنپاسخگویی، شفافیت و صداقت  ،شد، اما ارزیابی تأکید بر پایه کمیسیون

 .دانسته شدضروری  نیز نفعاناز منافع ذی

                                                           
1 Institute of international Education (IIE) 
2 National Association for College Admission Counseling (NACAC) 
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است  شدهیستأس 2008در سال  یرانتفاعیغاین سازمان  :1المللی آمریکاشورای جذب بین

، حمایت کنندکه با کارگزاران جذب کار می ییهادانشگاهالمللی و و از منافع دانشجویان بین

-ارائه می یاعتبار نامهبه کارگزارانی که استانداردهایش را رعایت کنند، گواهی شورا. کندمی

های این . فعالیتتوسعه دهدرا  اصول اخالقی راهبردهای مبتنی بر دهد و در تالش است که

 است. سازی، کارگاه و شبکهاجالسبرگزاری های آموزشی، شورا شامل برنامه

ترین انجمن غیرانتفاعی است و جامع ینتربزرگ: نفسا() 2المللیدهندگان بینانجمن آموزش

. این انجمن است شدهیلتشکالمللی بین یآموزش عالکه از متخصصان متعهد نسبت به توسعه 

کشور است.  150موسسه در  3500هزار عضو از  10و دارای  شدهیستأس 1948در سال 

المللی و تبادل های تقویت و افزایش آموزش بینرسالت اصلی نفسا حمایت از سیاست

اعث المللی بانجمن با باور به اینکه که آموزش بین. ها استدانشجو بین آمریکا و دیگر ملت

است که در آن هر دانشجو و محققی  شرایطی شود به دنبالدگیری و پژوهشگری میتوسعه یا

نفسا  .المللی است بتواند برای دستیابی به آن راهی پیدا کندکه به دنبال مزایای آموزش بین

حمایت از متخصصان از  ازجملهالمللی، ای در زمینه گسترش آموزش بینخدمات گسترده

ای در زمینه موضوعات حرفه یهااجالسهای مشترک و برگزاری همایش، سازیطریق شبکه

 دهد.می ارائه یانتشارات تخصص و المللیینبگسترده آموزش 

است  شدهیستأس 1976یک انجمن خصوصی که در سال  :3انجمن مشاوران مستقل آموزش

حمایت  مؤسساتای از آموزش حرفه IECAکند. و از مشاوران آموزشی مستقل حمایت می

                                                           
1 American International Recruitment Council (AIRC) 
2 Association of International Educators (NAFSA) 
3 Independent Educational Consultants Association (IECA) 
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کند و فهرستی از مشاوران آموزشی باکیفیت را منتشر کرده برگزار می اجالسو  کرده، کارگاه

 دهد.و در دسترس متقاضیان قرار می

 هادستورالعملو قوانین 

للی در المدانشجویان بین برایهای مالی حمایت های مهاجرتی وقوانین متعددی در زمینه

ت حداقلی دخال هایبر اساس سیاست اما؛ است شدهینتدوو دولت فدرال های آمریکا ایالت

 ها توسطبر تدوین استانداردها و دستورالعمل تأکیدخصوصی،  مؤسسات در امور دولت

 کنیم.را معرفی می هاآندر ادامه چند مورد از  .است (هاانجمنهای عمومی )شوراها و سازمان

 گردد،برمی NACACمرکز  تأسیسسابقه تدوین این بیانیه به  :1بیانیه اصول عملکرد درست

که درگیر ی است بیانیه اصول عملکرد درست، برای تقویت مسئولیت اخالقی و اجتماعی کسان

 مؤسسات. این بیانیه موضوعات مدیریت و مشاوره هستندموضوع خدمات به دانشجویان 

اخالقی  دهد. اصول و قواعدقرار می رمدنظرا  هاآنقانونی و اخالقی  شرایطو جذب دانشجو 

اصالحیه مهمی  2013 در سال و تغییرات متعددی داشته است. گرفتهشکلدر طول زمان  بیانیه

 .لغو شد عمالً کمیسیون یهبر پای هاممنوعیت فعالیت کارگزاری که منتشر گردید از این بیانیه

 قسمتی از این بیانیه در پیوست این گزارش آورده شده است.

المللی است و این بیانیه در مورد فعالیت در زمینه آموزش بین نفسا: 2بیانیه اصول اخالقی

کند باید به اصولی همچون، در این زمینه فعالیت می که ایدارد هر دانشگاه و موسسه تأکید

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



یشروپ یمؤسسات جذب در کشورها یتمؤثر بر فعال ینارم: نهادها و قوانفصل چه | 39 

 

-، شفافیت، دسترستنوع فرهنگی، ای بودنحرفه، خدمات کیفیت ،به قانونصحت، احترام 

 و پاسخگویی متعهد باشد. عادالنه خدمات پذیری

 انگلستان

المللی دارد. در سال رتبه دوم را در جذب دانشجویان بین جهانیطبق آمارهای  ،انگلستان

 .میلیارد پوند بوده است 23 کشور معادلاین برای  المللیبیندرآمدزایی دانشجویان  2019

المللی در انگلستان برای آموزش بین زیادیاهمیت از  ،المللیجذب دانشجویان بین مؤسسات

 .اندمیلیارد پوند( نقش داشته 11.88در نیمی از این درآمد )حدود  تقریباً برخوردار هستند و

هزار نفر و  600به  2030المللی خود را در سال این کشور قصد دارد تعداد دانشجویان بین

 .(Fortescue & Davis, 2021) میلیارد پوند برساند 35میزان درآمد ناشی از آن را به 

در سال  کهدرحالیاست.  توجهقابلدر این کشور جذب  مؤسسات استفاده از روزافزونرشد  

درصد بوده است.  10حدود  توسط دانشجویان استفاده از خدمات کارگزاری آمار 2007

 40دریافت که حدود  ،دانشجو 90000بر روی  2014در سال  شورای بریتانیا در پژوهشی

 مؤسساتدرصد  88در حدود  اند وبهره بردهآموزشی  کارگزاراندرصد دانشجویان از خدمات 

که در اواخر  نیز کنند. در پژوهشیان از کارگزاران آموزشی استفاده میانگلست آموزش عالی

حدود نیمی از متقاضیان تحصیل در انگلستان از دهد نشان میاست  گرفتهانجام 2019سال 

کنند. این دانشجویان از کشورهای مختلفی به کشور ها استفاده میخدمات این کارگزاری

 ,Fortescue & Davis)است شدهدادهنمایش  (7)برتر در شکل پنج کشور  .اندواردشدهبریتانیا 

2021). 
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 به انگلستان یفرستدانشجوکشور پیشرو در  5 .7-شکل

 دولتی مؤسسات

المللی دارای عنوان یک کشور پیشتاز در زمینه جذب دانشجویان بینکشور انگلستان به 

فعالیت  در این قسمت چند سازمان که در موردنهادهای متعددی در این حوزه است. 

 :شوداند معرفی میاقداماتی انجام دادهکارگزاران 

 
 انگلستاندر المللی های فعال در زمینه دانشجویان بینسازمان .8-شکل
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 یهانگلستان در کل یعموم منافعنماینده  که این آژانس: 1یآموزش عال یفیتک ینآژانس تضم

ارائه  آموزشی مؤسساتیفیت ک ینتضم یرا برا یارهاییمع، است یآموزش عال مؤسسات

به دولت انگلستان  هاگیریدر تصمیم و کندمیمنتشر  را هاآنارزیابی  و گزارش دهدمی

به نکاتی در مورد  یاندانشجو 2نامدستورالعمل این آژانس در بخش ثبت .دهدمی مشورت

 های کارگزاران اشاره دارد.ویژگی

، هنری و آموزش زبان فرهنگی ،آموزشی هایفرصت هسازمانی فعال در ارائ :3شورای بریتانیا

اری کهم هاآنجذب با  مؤسسات بودن یاحرفه و تیفیاز ک تیحما برای شورا. استانگلیسی 

کند. می ءنامه اعطاگواهی هاآنفعالیت دارد و به  هاآنو آموزش در تربیت و  کرده یراهبرد

ایجاد  4شورای بریتانیا یدهدآموزشبه نام پایگاه داده کارگزاران ای پایگاه داده ،شورای بریتانیا

کارگزار از  576. در حال حاضر استکه اطالعات تمامی کارگزاران در آن ثبت  کرده است

کارگزار تحت آموزش قرار  2000)و حدود نامه دارند این موسسه در سراسر جهان گواهی

هاست. شورا در تدوین بیانیه ارزیابی کیفیت آژانس ،شورا هایفعالیتیکی دیگر از . دارند(

تدوین نموده  «برای کارگزاران عملکردراهنمای »لندن نیز نقش رهبری داشته و همچنین 

 .شودکه در ادامه به آن اشاره می است

انگلستان است که از  یمل ینهاد مشورت : 5نانگلستا یالمللنیب انیامور دانشجو یشورا

های درباره جنبهو  کرده حمایتکنند یم یکارهم هاآنکه با  یو کسان یالمللنیب انیدانشجو

 ،گرفته تا بهداشت روان هاآنی هانهیمهاجرت و هزاز  ،یالمللنیب انیتجربه دانشجومختلف 

                                                           
1 Quality Assurance Agency for Higher Education(QAA) 

2 Code of practice, Section 10: Admissions to higher education 

3 British Council 

4 Database of British Council trained agents 

5 UK Council for International Student Affairs(UKCISA) 
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این شورا دستورالعملی برای اعضا خود  د.دهیارائه م ییراهنمامشاوره و ی، فرهنگشوک 

 کند.ای و مجاز ملزم میرا به همکاری با کارگزاران حرفه هاآنمنتشر کرده است که 

تحصیلی، کاری،  روادیداین اداره، مدیریت درخواست  :1بریتانیا روادیدمهاجرت و  اداره

 را بر عهده دارد. انگلستاناقامت و گردشگری در 

 هاقوانین و دستورالعمل

ر مورد رفتار دالمللی دارد ای که در زمینه جذب دانشجویان بیندیرینه تجربه باکشور انگلیس 

 .اهنماهای بسیاری تدوین کرده استها و ردستورالعمل ،کارگزاران آموزشی

 داردنکات مهمی  ایصفحهیکاین راهنمای  :2راهنمای عملکرد درست کارگزاران آموزشی

دارد که هر کارگزار باید آن را  تأکیدو  است منتشرشدهتوسط شورای فرهنگی بریتانیا  که

 خوانده و به آن متعهد باشد.

 ؛ردیده استگکشور تدوین  5بیانیه لندن به رهبری شورای فرهنگی بریتانیا بین  بیانیه لندن:

 در پیوست این گزارش آورده شده است. ترجمه آن که

 عمومی هایسازمان

شجویان و ها، دانهای عمومی متعددی در انگلستان وجود دارند که از منافع دانشگاهسازمان

 کنند.جذب حمایت می مؤسسات

                                                           
1 UK Visas and Immigration 
2 Guide to Good Practice for Education Agents 
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و  است فراگیر یسازمان ،این انجمن : 1سیانگل یهاالملل دانشگاهنیب ابطورانجمن 

 یالمللنیب ارتباطاتو  زمینه جذبشاغل در  افراد یامنافع حرفه ها وفعالیت که از عضومحور

 یآموزش عال وسسهم 140 ،در این انجمن کند. در حال حاضریم یبانیپشت آموزش عالی

و  تعاملآن برای  امکاناتاز ، یالمللنیب جذب عامل 2000از  شیو ب هستند عضو انگلستان

 .کنندیاستفاده م ارتباط

، سیدانشگاه در انگل 140از  عضومحور است که انجمنی : 2های بریتانیادانشگاهانجمن 

مثبت  تأثیرکردن  حداکثرآن  یاصل هدفو  است شدهیلتشک یشمال رلندیاسکاتلند، ولز و ا

 یلیتحص هایحمایتارائه و  پژوهش، آموزش قیهان از طرج و سیو مردم انگل انیبر دانشجو

 است.

 استرالیا

 2013در سال  کهیدرحالاست.  توجهقابلرشد استفاده از کارگزاران آموزشی در استرالیا 

های این دانشگاه به ،جذب مؤسساتالمللی استرالیا توسط حدود نیمی از دانشجویان بین

 ها درناماز ثبتدرصد  73بیش از  2018سال در  ؛) ,2013Chang(اندشدهمی هدایتکشور 

بیش از در حال حاضر  آموزش عالی با هدایت این کارگزاران انجام گردیده است. مؤسسات

مشاور و  عنوانبه، و اندیدهدآموزشکارگزار در سیستم آموزشی کارگزاری استرالیا  4500

به بعد  2000سال  ازاسترالیا  .) ,2021Fortescue & Davis(اندشدهثبت  3نماینده رسمی

توان تدوین کرده است که می المللیجذب دانشجویان بین چارچوب قانونی جامعی در زمینه
                                                           
1 The British Universities' International Liaison Association (BUILA) 

2 Universities UK 

3 Qualified Education Agent Counsellor (QEAC) 
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چارچوب خدمات آموزشی برای . استترین چارچوب در بین بقیه کشورها گفت جامع

المللی در استرالیا حفاظت است که از حقوق دانشجویان بین چارچوبی 1دانشجویان خارجی

تا بهترین تجربه را از زندگی  کرده استهایی برای این نوع مهاجران ایجاد کند و زیرساختمی

دهندگان ارائه کند کهیحاصل م نانیاطم ،این چارچوب قانونی .در این کشور داشته باشند

سازگار در ارائه آموزش، امکانات و خدمات برخوردار  یمل یاز استانداردها یآموزشهای دوره

کند و از یم فراهم یالمللنیب انیدانشجو یبرا پرداختی را 2هیشهر شرایط حفاظت ازباشند، 

 کندیبرخورد م یطورجدبهبا تخلفات  کرده و یبانیپشت ییدانشجو روادیدبرنامه  یکپارچگی

قانون باعث  اینتوان گفت که می. وضع کرده است متخلفانتوجهی برای قابل مجازاتو 

 شده است.  باکیفیتآموزش  ی ارائهبرا ایشهرت استرالافزایش 

 دولتی مؤسسات

 .دارد بر عهدهالمللی در استرالیا را نمسئولیت آموزش بی :3وزارت آموزش، مهارت و اشتغال

 تبلیغ برایو  یالمللنیب یابیبازار یتمسئول : 4ایاسترال یگذارهیتجارت و سرما ونیسیکم

 .دارد بر عهدهرا  ایاسترال وپرورشآموزش

لم و مرتبط با ع یالمللنیب هایدر پژوهشمشارکت  :و منابع یصنعت، علوم، انرژ وزارت

 کند.یم لیو تسه تیریصنعت را مد

 .ارددنخبگان را برعهده و  یاندانشجو روادید صدور یت تسهیلمسئول :یامور داخل وزارت

                                                           
1 Education Services for Overseas Students (ESOS) 

2 Tuition protection service (TPS) 

3 Department of Education, Skills and Employment 

4 Australian Trade and Investment Commission(Austrade) 
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 هاقوانین و دستورالعمل

 در راستایو منسجمی  گوناگونهای المللی دارای بخشچارچوب خدمات دانشجویان بین

و  شرح مختصری از چند استاندارد .استالمللی به دانشجویان بین ارائه خدمات جامع

 .است آمدهدر ادامه دستورالعمل مرتبط با آن 

قانون مخصوص خدمات  این :20001المللی سال دانشجویان بینآموزشی قانون خدمات 

های مختلفی کند. قانون دارای بخشحمایت می هاآنالمللی است و از منافع به دانشجویان بین

 پردازد.نام، شهریه و برخورد با تخلفات و... میاست که به شرایط ثبت

این دستورالعمل  :2المللیآموزشی برای دانشجویان بین مؤسساتدستورالعمل ملی فعالیت 

 شدهینتدوبا توجه به قانون فوق و  ؛است دانشگاههای یک دارای جزییات دقیق از مسئولیت

 ،از کارگزاران آموزشی استفاده موردهاست. برای مثال در و یک راهنمای جامع برای دانشگاه

یقی استفاده کنند که اطالعات دق یندگانیها فقط از نماکند که دانشگاهیم الزام دستورالعمل ینا

و صادقانه در روابط خود با  دهندمیارائه  استرالیا در یلتحص ینهدر زم یاندانشجو به

 اسامی کارگزارانخواهد یم یاییاسترال هایدانشگاهاز دستورالعمل کنند. یرفتار م یاندانشجو

 .ی خود اعالم کنندهایتسادر وب قرارداد را طرف

                                                           
1 Education Services for Overseas Students act 2000 

2 National Code of Practice for Providers of Education and Training to Overseas Students 

https://www.dese.gov.au/esos-framework/esos-legislative-framework
https://www.dese.gov.au/esos-framework/esos-legislative-framework
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 یطشرا :1خارج از کشور یاندانشجو یبرا یسیآموزش زبان انگل هایهدورهای استاندارد

 یانبه دانشجو یسیزبان انگل یهادوره دهندهارائه آموزشی مؤسسات یفیتکدر مورد  ویژه

 کند.خارجی را تعیین می

به  یالمللینب یاندانشجو توانمند کردن مجموعه الزاماتی در مورد :2پایهبرنامه  یاستانداردها

 یدبا کهاست  یادر استرال یآموزش عال یهاورود به برنامه یبرا ی الزمهاییها و توانامهارت

 رعایت شود. هادانشگاهتوسط 

نامه بر اساس بیانیه : این آیین3ییاسترالیا المللیبین آموزشنامه اخالقی کارگزاران آیین

است و مجموعه استانداردهایی برای کارگزاران آموزشی در استرالیا ارائه  شدهینتدولندن 

خدمات آموزشی برای دانشجویان های مرتبط با قانون دهد. این استانداردها ویژگیمی

-ینانجمن آموزش ب نامه به رهبریکنند. این آیینو دستورالعمل ملی را منعکس می خارجی

 تدوین گردیده است. و با همکاری نهادهای متعدد آموزشی دولت استرالیا یاالملل استرال

-می هاآنت و المللی اجبار نیسدر استرالیا استفاده از کارگزار آموزشی برای دانشجویان بین

به  کنداما دولت سعی می؛ نام کنندصورت مستقیم در یک موسسه آموزشی ثبتتوانند به

هایی ارائه استفاده کنند راهنمایی مؤسساتخواهند از این می که یکسان

 .(AustralianGovernment, 2017)دهد

 عمومی هایسازمان

                                                           
1 English Language Intensive Courses for Overseas Students (ELICOS) Standards 

2 Foundation Program Standards 

3 Australian International Education and Training Agent Code of Ethics (ACE) 

https://www.legislation.gov.au/Details/F2017L01349
https://www.dese.gov.au/esos-framework/esos-legislative-framework
https://internationaleducation.gov.au/News/Latest-News/Pages/Senator-Birmingham-announces-the-Australian-International-Education-And-Training-Agent-Code-of-Ethics1101-5676.aspx
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 شده است و هدف آن تأسیس 2004این انجمن در سال  :1یاالملل استرالینانجمن آموزش ب

ای، توانمندسازی از طریق آموزش حرفه است.المللی افزایش شهرت استرالیا در آموزش بین

انجمن دهد. المللی استرالیا را افزایش میاعضای خود، کیفیت آموزش بین و افزایش مشارکت

دهد پیشنهاد می را مؤثرها و راهبردهای ظهور را شناسایی کرده و سیاست در حالروندهای 

المللی را به و با همکاری شرکای مختلف دولتی و خصوصی، منافع ناشی از آموزش بین

های موسسه و سازمان 330عضو از  2800انجمن دارای . دهدیمتری انتقال اجتماع وسیع

 دولتی و خصوصی در استرالیا و سرتاسر جهان است.

که توسط نهاد آموزش  ای مجازی استدوره دوره تربیت کارگزار آموزشی در استرالیا:

برگزار  2المللیآموزش بینای حرفهو منابع  ؛یوزارت مهاجرت و شهروندالملل استرالیا، بین

آموزشی  انشود. هر کارگزاری که موفق به گذراندن این دوره شود به پایگاه داده کارگزارمی

کشور  ،یآموزش نظامدر مورد  یاطالعات ی،آموزشدوره  ینا اضافه خواهد شد. 3واجد شرایط

 ینهمچن ،دهدیارائه م کارگزارانبه  یااسترال روادید قوانینو  یلعنوان مقصد تحصبه یااسترال

 دهد.یقرار م یالمللینو تحوالت خدمات آموزش ب ییراتتغ یانرا در جر کارگزاران

 ایران های سیاستی برایدرس

جذب  مؤسساتهای مرتبط با نهادها و سازمانتعدادی از در این بخش از مطالعه به معرفی 

صورت مختصر معرفی را به هاآنهای نامهقوانین و آیین برخی کشور پیشرو پرداختیم و 3در 

                                                           
1 International Education Association of Australia (IEAA) 

2 Professional International Education Resources (PIER) 

3 Qualified Education Agent Counsellor Database 
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ها، نامهآیین زیر را برای استفاده در نهادها، رداتوان مواز مطالعه این سه کشور می کردیم.

 .قرارداد توجه مورد های جذب دانشجو در ایرانها و سیاستدستورالعمل

 لل با توجه به نقش المبرای دانشجویان بین و هماهنگ، گذاری جامعتوجه به قانون

 نفعان؛همه ذی

  ای؛حرفه یک حرفه و لزوم تدوین اخالق عنوانبهجذب  مؤسساتتوجه به 

  ی و فرهنگ شرایط شناخت و آموزش عالیاز نظام  جذب مؤسساتلزوم آگاهی

 ؛ایراناجتماعی 

 ؛معتبر مؤسساتها به همکاری با و تشویق دانشگاه مؤسساتبندی ارزیابی و رتبه 

 ؛شکایات و تخلفات وجود سیستم رسیدگی به 

 ها و المللی دانشگاههای بینرسانی شفاف در زمینه فعالیتایجاد بستری برای اطالع

 جذب؛ مؤسسات

 منظوربه گذاریدر سیاست هاآنو دخالت دادن  توجه به توسعه نهادهای عمومی 

 جذب؛ مؤسساتها و از حقوق دانشجویان، دانشگاه هر چه بیشتر حمایت



 

 

 

 

 

 

 

در  جذب دانشجو نهادها و قوانین مطالعه: پنجمفصل 

 ایران
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 مقدمه

افزایش  گذارالمللی توسط نهادهای سیاستجذب دانشجویان بین توجه به های اخیر،در سال

غیر بورسیه و همچنین _یرانیا یرغالمللی جذب دانشجویان بین نامهتدوین آیینبا  یافته است،

های و سیاست ؛المللیدانشجوی بین 75000جذب حدود  به قانون برنامه ششم توسعه الزام

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ،)وزارت عتف( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در اولویت قرار  پردازیهشهرالمللی جذب هرچه بیشتر دانشجویان بین ،اسالمیگاه آزاد دانشو 

، وزارت بهداشت عتفهای وزارت در کلیه دانشگاه 1392در سال که  کهدرحالی است. گرفته

در سال مشغول به تحصیل بودند،  المللیینبدانشجوی  18684و دانشگاه آزاد اسالمی تعداد 

 1.است یافتهیشافزا ،دانشجو 57675به این تعداد  1399

 

 

 

 

 

 

                                                           
کشور  133ههای ایران از سرپرست اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان اعالم کرد: دانشگا 1

 (saorg.ir) دنیا پذیرش دانشجو دارند

http://www.saorg.ir/Photo-News/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-133-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.saorg.ir/Photo-News/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-133-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.saorg.ir/Photo-News/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-133-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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 1399تا  1392های در سال عالی آموزش در مراکز یرانیا یرغتعداد دانشجویان  .5-جدول

 

-های گوناگونی همچون، حضور در نمایشگاه بینها برای جذب دانشجو از روشدانشگاه

به زبان انگلیسی و عربی، رایزنی در کشورهای همسایه، تخفیف  یتساوبالمللی، ایجاد 

غیررسمی و  مؤسساتبرای معرفی متقاضی جدید و استفاده از  خود شهریه به دانشجویان

، باعث شده است که مؤسسات. عدم فعالیت رسمی کننداستفاده می هاواسطهحتی مراجعه به 

در زمینه را مشکالت و مسائلی  یجهدرنتو  صورت مطلوبی فعالیت کنندنتوانند به هاآن

بهتر زمینه فعالیت این  برای شناختدر این فصل  سبب شده است. المللیدانشجویان بین

 پردازیم.می و قوانین مرتبط ها، نهادها، بازیگرانسازمانبه مطالعه  ،مؤسسات
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 المللی در ایرانی جذب دانشجویان بیننهادهابازیگران و 

 المللی هستندهای متعددی درگیر موضوع دانشجویان بیندر ایران سازمان دولتی: مؤسسات 

شورای عالی انقالب  ؛وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ؛عتفوزارت به توان می که

 یبه معرفدر ادامه  اشاره کرد.کشور وزارت اطالعات و وزارت  وزارت امور خارجه؛فرهنگی، 

 پردازیم.جذب می مؤسساتگیرنده در مورد فعالیت تصمیم هایسازمان

المللی در ایران، فعالیت جذب دانشجوی بین با توجه به سابقه محدود عمومی: هایسازمان

 مؤسساتدر زمینه اما ؛ تشکیل نگردیده استجذب،  مؤسساتبرای  اینهاد عمومی ویژه

، های خدمات اعزام دانشجوی ایرانکانون مؤسسات و شرکتنام  نهاد صنفی به ،اعزام دانشجو

 گذشته فعالیت داشته است. یهادر سال

 
 در ایران جذب مؤسساتفعالیت  بر یرگذارتأثقوانین ها و سازمان .9-شکل



یرانجذب دانشجو در ا ینفصل پنجم: مطالعه نهادها و قوان | 53 

 

-چند سال پیش تعداد محدودی دانشگاه در ایران اجازه پذیرش دانشجوی بینتا  ها:دانشگاه

 از دانشگاه 78المللی را داشتند اما در سال جاری بنا بر اعالم سازمان امور دانشجویان تعداد 

آزاد همراه دانشگاه به و  اندرا دریافت کرده المللیاجازه پذیرش دانشجوی بین وزارت عتف

های کنند. همچنین دانشگاههای وزارت بهداشت؛ دانشجو پذیرش میو دانشگاه یاسالم

امور المللی شدن، به تشکیل معاونت های راهبردی در زمینه بینمتعددی با توجه به سیاست

 اند.اقدام کرده المللینب

صورت رسمی فعالیت ندارند، به ،نشجو در ایرانجذب دا مؤسسات کارگزاران آموزشی:

ها در اساسنامه خود یکی از موضوعات فعالیت خود را جذب اگرچه بعضی از شرکت

اند ولی از سوی سازمان امور دانشجویان که متولی اصلی المللی عنوان کردهدانشجویان بین

است.  نشدهاعالمسسه جذب مو عنوانبهای هاست، موسسهرسیدگی به فعالیت این شرکت

جذب  مؤسساتکه نوع فعالیتشان تشابه زیادی با  نیز المللیاعزام دانشجوی بین مؤسسات

 .شوندمیدهی ساماندارد، سابقه فعالیت چندین ساله دارند و از طرف سازمان امور دانشجویان 

 گذارسیاستباالترین نهاد گذاری کالن برای دانشجویان خارجی: شورای راهبردی سیاست

 شدهیلتشکالمللی است که زیر نظر شورای عالی انقالب فرهنگی در حوزه دانشجویان بین

است. ریاست شورا با وزیر علوم؛ و دبیرخانه آن در دفتر مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم 

امور های عضو این شورا شامل وزارت اطالعات، وزارت ها است. دستگاهرهبری در دانشگاه

، وزارت عتف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نهاد نمایندگی مقام معظم هخارج

ها، نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی، مرکز رهبری در دانشگاه

المللی جهانی علوم اسالمی، جهاد دانشگاهی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، دانشگاه بین
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ره(، سه نفر شخصیت علمی و فرهنگی به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ) ینیخمامام 

 باشند.، میو تصویب شورای راهبردی

قرار دارد و متولی  عتفزیر نظر وزارت  ،سازمان امور دانشجویان سازمان امور دانشجویان:

خارج  بهیل المللی و اعزام دانشجویان ایرانی برای تحصرسیدگی به وضعیت دانشجویان بین

 مؤسساتمتولی صدور مجوز، نظارت و ابطال مجوز  قانونی ازنظر . این سازماناستاز کشور 

. است شدهدادهسازمانی آن نمایش  نموداردر شکل زیر  خصوصی جذب و اعزام دانشجوست.

ور جذب بر عهده معاونت ام مؤسساتبا توجه به نمودار سازمانی، نظارت بر فعالیت 

اعزام دانشجو به خارج از کشور  مؤسساتکه نظارت بر حالیقرار دارد، در دانشجویان داخل

 .استمعاونت بورس و امور دانشجویان خارج  بر عهده

 
 سازمانی سازمان امور دانشجویان نمودار .10-شکل



یرانجذب دانشجو در ا ینفصل پنجم: مطالعه نهادها و قوان | 55 

 

نهاد  :الملل معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیشورای بین

امور  یدهسازمان که علوم پزشکی در ایران است المللی سازیبیندر مورد  ندهگیرتصمیم

 بر عهدهرا  المللنمرتبط با امور بی هاینامهعلوم پزشکی و تدوین آیین یهادانشگاهالملل بین

 دارد.

کز مر :مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 و درمان بهداشت، وزارتهای کالن معاونت آموزشی خدمات آموزشی در راستای سیاست

 آموختگانانشد و دانشجویان و هابورس داخل، آموختگاندانش حوزه سه در پزشکی آموزش

 مؤسساتعالیت ارگروه نظارت بر فک رئیسیبنااین مرکز،  یسرئ .نمایدمی فعالیت خارج

 .است

حوزه معاونت  :دانشگاه آزاد اسالمی یرانیا یرغالملل و امور دانشجویان بینمعاونت 

 در طولکرد، الملل فعالیت میفتر بینبه شکل د 1370در سال  که الملل دانشگاه آزادبین

با عنوان  ،بعد به 1398سال  ازتغییرات ساختاری زیادی داشته است اما  خود های فعالیتسال

-رشد جذب دانشجویان بین .کندیت میفعال یرانیا یرغدانشجویان  امور و المللبینمعاونت 

 بنا به گفته مسئولین مربوطه، است. توجهقابلهای اخیر در سالدر این دانشگاه، المللی 

 در سال ،است هالمللی داشتدانشجوی بین 9000حدود  95دانشگاه در سال این  کهیدرحال

 50000 جذب هدف 1404برای سال  ؛ و1نموده استدانشجو جذب  20000حدود  1399

 مؤسساتی از جذب این دانشجویان از طریق توجهقابلرسد که میزان می به نظر. نفری دارد

 جذب دانشجو باشد.

                                                           
  )iau.ir(معاونت بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی 1

http://intl.iau.ir/fa/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=464
http://intl.iau.ir/fa/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=464
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جذب دانشجو  مؤسساتاعزام دانشجو با  مؤسساتفعالیت  :دانشجواعزام  مؤسسات

های کشورهای را نماینده دانشگاه مؤسساتتوان، این می درواقعزیادی دارد های شباهت

افزایش تقاضای ایرانیان برای آموزش در آورد.  حساببه ، برای جذب متقاضیان ایرانی،دیگر

سازمان امور آمار  آخرین طبق ،است شدهاعزام مؤسساتکشورهای دیگر سبب افزایش تعداد 

موسسه در شهرهای مختلف  161مجاز اعزام دانشجو، تعداد  مؤسساتدر مورد  دانشجویان

مسائل و ، هاآن مدتطوالنیدر ادامه این پژوهش، با توجه به فعالیت  .دارندفعالیت  ،ایران

گرفته های سیاستی درسجذب  مؤسساتبرای  هاآناز تجربه تا  شودمی بررسی مشکالتشان

 شود.

نهاد صنفی  عنوانبهکانون  :های خدمات اعزام دانشجوی ایرانکانون مؤسسات و شرکت

ور دارای مجوز رسمی که در حوزه اعزام دانشجو به خارج از کش است مؤسساتیمتشکل از 

، خدماتارتقاء  راستایآموزش در بهبود همکاری بین اعضای کانون و  .هستند تفاز وزارت ع

کانون تشکیل اهداف  ازجملهتسهیالت رفاهی برای اعضاء کانون ایجاد ، یامور صنفپیگیری 

، فعالیت خاصی نداشته است که در ادامه به دالیلیبههای اخیر کانون در سال .است شدهاعالم

 آن اشاره خواهد شد. 

 هاقوانین و دستورالعمل

برد . راهی داردتوجهقابلباالدستی قوانین و اسناد  آموزش عالی شدن المللیینب ایران در زمینه 

در  این اسناد هستند. ازجملهقانون برنامه ششم توسعه  نهم سند نقشه جامع علمی کشور و

اعزام و پذیرش  مؤسساتفعالیت  ،پرداز یهشهرالمللی مورد چگونگی پذیرش دانشجویان بین

، همچنین برای فعالیت صادر گردیده است مشخصی یهانامهآیین نیز المللیدانشجویان بین



یرانجذب دانشجو در ا ینفصل پنجم: مطالعه نهادها و قوان | 57 

 

 صورت رسمیاست که به شدهینتدو 1398ای در سال نامهجذب در ایران آیین مؤسسات

 .کنیمرا مطالعه می هاآندر ادامه  که منتشر نگردیده است

توسط  1394در سال  نامهآییناین  پرداز:المللی شهریهذیرش دانشجویان بینپ نامهآیین

 هیبورس یرغ المللیپذیرش دانشجویان بینشرایط به و  ن گردیده استتدوی وزارت عتف

نشجوی های خصوصی جذب دامتولی ساماندهی شرکت ،نامهاین آیین 11، در ماده پردازدمی

 است. شدهیمعرفسازمان امور دانشجویان  یهبورس یرغغیر ایرانی 

در  های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور:و شرکت مؤسسات تأسیسنامه آیین

 مؤسسات تأسیسنامه آیین»نام  به مؤسساتدهی این نوع ای برای ساماننامهآیین 1382سال 

. 1تصویب شد وزیرانیئتهتوسط  «های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشورو شرکت

کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو  کارگروهی به نام ،استبند  10نامه که دارای آیین طبق این

بورس و امور دانشجویان خارج از کشور  مدیرکل که است شدهیلتشک به خارج از کشور

آموختگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ها، دانشجویان و دانشبورس یرکلمد(، یسرئ)

-دفتر مجامع و فعالیت یرکلمدکنسولی وزارت امور خارجه،  یرکلمد(، رئیسیبناپزشکی )

های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نماینده وزارت اطالعات و نماینده وزارت دادگستری 

عضو هستند. وظایف و اختیارات این کارگروه ازجمله بررسی در آن الملل( )حقوقدان امور بین

ها و متقاضیان، صدور و شرکت مؤسساتو اعالم نظر در مورد صالحیت عمومی و تخصصی 

 است.ها رسیدگی به تخلفات این شرکتو  عملکردمجوز، نظارت بر 

                                                           
 خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور یهامؤسسات و شرکت یستأس نامهیینآ -مجلس  یهامرکز پژوهش 1

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/125220 
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و  ساماندهی کنداعزام دانشجو را  مؤسساتنامه توانسته است تا حدودی فعالیت این آیین 

زیادی از متقاضیان تحصیل در خارج را راهنمایی تعداد  بر اساس آن،اعزام دانشجو  مؤسسات

؛ موانعی ایجاد کرده است نامه خالی از اشکال نبوده و برای فعالیتآئین این اند.کردهو هدایت 

 پردازیم.می هاآنبه تشریح برخی از  گزارش در ادامه که

سازمان امور دانشجویان در سال  المللی:جذب دانشجویان بین مؤسساتنامه تشکیل آیین

نامه که بیشتر در این آیین نمود.تنظیم  جذب مؤسساتدهی سامانای را برای نامهآیین 1398

شامل معاون امور  ،اعضای کارگروه نظارت ،استاعزام  مؤسساتنامه مفاد آن مشابه آیین

مرکز خدمات آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش  یسرئ(، یسرئدانشجویان داخل )

)دبیر(، نماینده اداره کل کنسولی  یرانیا یرغ(، مدیرکل امور دانشجویان رئیسیبناپزشکی )

دفتر حقوقی، نماینده  یرکلمدوزارت امور خارجه، نماینده امور بیگانگان وزارت اطالعات و 

ها الملل دانشگاهدو نفر از معاونان بین و وزارت عتفالمللی علمی بینهای مرکز همکاری

. این کارگروه وظایفی همچون اعالم نظر در مورد صالحیت عمومی و تخصصی هستند

، عملکرد، صدور مجوز، نظارت بر مؤسساتمتقاضیان، تعیین حدود اختیارات و وظایف 

 شرایط اختصاصی ازجمله. را بر عهده داردرسیدگی به تخلفات، تمدید یا لغو مجوز و... 

 د زیر است:ارقاضیان موبرای مت ذکرشده

 یا  وزارت عتفهای تحت پوشش دانشگاه علمییئتهعضو  باید موسسه یرعاملمد

، یا به باشد شکی یا دانشگاه آزاد اسالمیزوزارت بهداشت، درمان و آموزش پ

 باشد. یرشپذقابلفرهنگی  باسابقهتشخیص افراد کارگروه از افراد 

  داشته  المللی، متناسب با حوزه فعالیت خودهای بینبا حداقل یکی از زبانآشنایی

 ؛باشد
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  سابقه کار  در آنبه امور فرهنگی، آموزشی یا خدمات دانشجویی آشنایی داشته و

 داشته باشد.

 است: ذکرشدهموارد زیر  نیز مؤسساتهای این وظایف و مسئولیت ازجمله

 ؛ارائه شود کارگروههای موسسه به جزئیات برنامه باید 

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

 اطالعات کامل و واقعی در خصوص نوع و میزان خدمات و تعهدات خود به  باید

 ؛داده شود متقاضی تحصیل در داخل کشور

 سازمان  عرضه شود و خدمات در چارچوب آن دمنعقد شو قرارداد با متقاضی باید(

 کند(؛ابالغ می مؤسساتامور دانشجویان ساالنه فرمت قرارداد را به 

 تحویل داده شود موسسه به کارگروه عملکردگزارش ساالنه  باید. 

 مؤسساتموظف به انتشار ساالنه اسامی  ،نامه، سازمان امور دانشجویانهمچنین در این آیین

 دارای مجوز شده است.

صورت رسمی رسیده است هنوز به یببه تصونامه حدود دو سال است که این آیین ینکهباا

اند از این کارگروه توانسته موسسه جذبحال حاضر چند انتشار نیافته و مشخص نیست که در 

 را اعالم نکرده و مؤسساتاین  اسامی امور دانشجویان اینکه چرا سازمان. مجوز بگیرند

تر مفاد دو در ادامه با بررسی دقیق .دارد سؤالی جا ،است چگونه مؤسساتفعالیت  وضعیت

نامه اشاره های این دو آییناعزام و جذب دانشجو به ذکر برخی از نقص مؤسساتنامه آیین

 .شودمی
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 جذب دانشجواعزام و  مؤسسات هاینامهآیین نقد

. رویکرد مجوزمحوری است، رویکرد موجود هاینامهآیینیکی از ایرادات اساسی موجود در 

 ،شودمیتبدیل به این حوزه جدید  مؤسساتها و مانعی برای ورود شرکت بهمجوزمحوری 

ایران با کمبود موسسه روبرو است و نیاز به فعالیت  ،جذب مؤسساتدر زمینه  کهیدرحال

 4 تنهافعال جذب،  مؤسساتبا توجه به نبود آمار مشخص از تعداد  بیشتری است. مؤسسات

 جذب در کشورهای پیشرو بسیار مؤسساتکه این عدد در مقابل تعداد  شدموسسه شناسایی 

 کم است.

ای خاص برای عده «امضای طالیی» موقعیتآمدن  به وجودباعث  مجوزمحوری، همچنین

این در حالی  .دهدرا کاهش میدرنتیجه کیفیت  رقابت وو  شودمیمربوطه  هایوهدر کارگر

معیارها )برای برخی  رعایت متقاضی، بر اساس های ثبت محور، افرادفعالیتدر است که 

در صورت . بپردازند به فعالیت حوزه یکتوانند در میهای تخصصی( نامهداشتن گواهی ،مثال

 وانتقالنقلواگذاری و  ،رانت ،یدوفروشخر ،هامحوری فعالیتنامهمحوری و گواهیثبت

 .یابدکاهش میو امکان انحصار  افتداتفاق نمی مجوز

 .اندشدهیانب کلی صورتبهکه توان یافت نامه نیز مواردی را میبندهای آیین در زمینه مواد و

گیری و اختیار تصمیمذکر نشده است  مؤسساتعملکرد شاخص و معیار معینی برای ارزیابی 

 ،مورد شرایط مدیرعاملبرای مثال در ؛ تفویض نموده است ،اعضای کارگروه نظارترا به 

 زبانیکآشنایی نسبی با معیار همچنین  ؛است کلی شرطی ،داشتن تخصص و یا سابقه فرهنگی

ها بر که بنیان فعالیت این شرکتاز سویی دیگر درحالی. نیست روشنو دقیق خارجی نیز 

فعالیت افراد و  برای مدیرعامل،داشتن تابعیت ایرانی لزوم  المللی است،اساس تعامالت بین
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 شرط هایی مثلکند، محدودیتمی در این حوزه را با محدودیت مواجه المللیهای بینشرکت

یکی از دیگر مواردی ارند. ند یاکنندهقانعسن نیز هیچ دلیل  سال یسو داشتن حداقل  تأهل

، برای مثال نظارتی است هایکارگروهی نبودن مشارکت ،ها به آن توجه نشدهنامهدر این آیینکه 

 حضور ندارند. هاجذب در این کارگروه مؤسساتای از دانشگاه آزاد و نماینده

دیدگاه مجوزمحوری است که این رویکرد باید  ،مسئله اصلیکه اشاره شد،  گونههماندر کل 

محوری  نامهگواهی یدگاهبه دو یا حداقل  خاص یطبه شرامحور و بدون نیاز ثبتدیدگاه  هب

 و دریافتهای مربوطه و ارزیابی تخصصی های آموزشی و طی کردن آزمونو گذراندن دوره

 تبدیل شود. های تخصصینامهگواهی



 

 

 

 

 دانشجو در ایران اعزام مؤسساتمسائل : ششمفصل 
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 مقدمه

نام  به هاگونه شرکتمعموالً ایندر دنیا ، و های زیادی دارندشباهتجذب و اعزام  مؤسسات

اعزام  تاکنونکه از گذشته  ،ایرانهمچون  یشوند، اما در کشورهایموسسه جذب شناخته می

با توجه به  .شوداستفاده می هابرای آن موسسه اعزام عنوان، است بوده رایج هادر آندانشجو 

از حدود  2018تا  2000 هایتعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور طی سال افزایش

در بین کشورهای  19به  28رتبه ایران از جهش و  56.500نفر به حدود  17.500

های در سالاعزام  مؤسساتفعالیت  احتماالً ؛(1400. یرانامهاجرت)رصدخانه دانشجوفرست

های اینترنتی و مصاحبه با سایتوب بررسی با در این پژوهش داشته است. باالییاخیر رشد 

شناسایی  ،مؤسساتمسائل و مشکالت این  ،اعزام دانشجو مؤسساتباسابقه از مدیران  دو تن

نکات مفیدی  جذب، مؤسساتگذرای در زمینه سیاستتواند برای این مسائل میمطالعه  شد.

 باشند. در برداشته 

 دانشجو اعزام مؤسساتمسائل و مشکالت 

اعزام دانشجو توسط  در آن زمان، .گرددبه دهه هفتاد برمی اعزام دانشجو، مؤسساتگیری شکل

برای  ،مدون یشرایطو  ی مشخصچارچوبشد و انجام میهای تجاری و دفاتر حقوقی شرکت

، مؤسساتو تخلفات برخی از  مشتریان شکایت تعدد به دلیلوجود نداشت.  هاآنفعالیت 

 مؤسساتبرای ساماندهی  اینامهآیین گرفتندتصمیم با همراهی چند نهاد دولتی  وزارت عتف

-برای سامانهای غیررسمی شرکت ثبت، هدف وزارت عتف. در مرحله اول اعزام تنظیم کنند

شکایت  دریافت و ، نظارتارزیابی با رصد،، مؤسساتفعالیت این  اما در ادامه؛ بود هاآندهی 
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ان باسابقه مدیر تن ازدودر مصاحبه با  ابطال گردید. هاآن، مجوز برخی از مؤسساتاز این 

عدم وجود شرایط دقیق و مشخص ضابطه، مواردی همچون، مجوزدهی بی ،موسسات اعزام

صورت سالیانه، عدم آموزش و ارزیابی به مؤسسات، بررسی مکرر شرایط مجوزدهیبرای 

 یحبه تشردر این قسمت هر یک از مسائل را  .عنوان شد ،دغدغه ترینمهمعنوان صحیح به

 کنیم.بیان می

 کارگروه نظارتدریافت مجوز از مسائل مرتبط با  (1

ات اعزام دانشجو به خارج از کشور که در های خدمو شرکت مؤسسات تأسیسنامه آییندر 

از  افرادی در آنتعریف شد که  توسط هیئت دولت ابالغ گردید، کارگروهی 1382سال 

اعطاء مجوز  ،کارگروه اصلی وظیفهو  حضور دارندمرتبط  یهاوزارتخانهو دیگر  وزارت عتف

مشکالتی  در طول زمان نامه،. به علت عدم بازبینی و اصالح بندهای این آییناست مؤسساتبه 

 بند و زد؛ مجوز دهی به افراد ناآشنا به شرایط زندگی و تحصیل در کشور مقصد، همچون

عدم دقت در بررسی شرایط  ،کارمندان وزارت عتفبرخی  با مؤسسات از مدیران برخی

ها بعضی مجوز»گوید می بارهیندرا مؤسسات، مدیر یکی از و... بروز یافته است مجوزدهی

است. بعضی مجوزها به خود کارمندان سازمان یا  شدهدادهرابطه افراد در وزارت،  به دلیل

 یا بهو  هنددها را اجاره میاین مجوز هاآنو  شدهدادهوزارت که در شرف بازنشستگی بودند 

 «.کنندمیواگذار  دیگری شخص

به باعث  مؤسساتاشاره گردید رویکرد مجوز محوری به فعالیت  ازاینیشپکه  طورهمان

، شودپیشنهاد می .بردو احتمال ایجاد رانت را باال می شودمیآمدن امضای طالیی  وجود
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 از کارگروه و نیازی به مجوز باشد معتبر هاینامهگواهیوابسته به داشتن  موسسهارزیابی مدیر 

 کنیم.در ادامه به تشریح تفصیلی معضالت ناشی از مجوزدهی اشاره می نباشد.

 در مجوزدهی عدم وجود معیارهای روشن

در مورد  استدانشگاه  علمییئتهموسسه اعزام که خود عضو  باسابقهیکی دیگر از مدیران 

کلی  یسؤاالت ،مجوزکسب در مصاحبه برای »گوید بررسی مجوز می شرایط و معیارهای

زبان انگلیسی تسلط  اید، آیا بهتحصیل داشته از کشورخارج  در شود برای مثال: آیاپرسیده می

دارید  آموزش عالیفعالیت در آیا سابقه مدرک تحصیلی و سابقه کار مرتبط دارید،  یاآ دارید،

وجود  مشخصیباید معیارهای  دارند؛ پایینی یریپذسنجشتوانایی  ،ارزیابی معیارهایاین و... 

حداقل مدرک  بایدنشود. برای مثال مدیر موسسه را نداشت، قبول  هاآنداشته باشد که هرکس 

سال سکونت داشته  1به مدت  کارشناسی ارشد داشته باشد، یا حداقل در سه کشور هرکدام

 «باشد.

 برای مجوز هرسالهارزیابی 

به  مؤسسات برای تمدید مجوز بایدگردد و صورت سالیانه انجام میبه مؤسساتارزیابی 

تغییرات  و پرداخت مالیاتو موضوعاتی همچون  بدهندکار گزارش  دانشجویان، امور سازمان

تواند باعث شود در طول سال می تاو تعدد شکای مؤثرداشتن شاکی  .شود بررسی اساسنامه

 مدیریک  تمدید نشود. موسسه شود و یا حتی مجوز گرفتهموسسه دوباره مصاحبه  که از مدیر

ارزیابی و گزینش  باریکروش درست مجوزدهی این است که »گوید میدر این زمینه موسسه 

کار  ،شود. تمدید مجوز سالهسهدو یا  ،ارزیابی ،صالحیت صورت گیرد نه هرساله، یا حداقل
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شود اعضای کارگروه دقت الزم ای شده و کارگروه را کم اعتبار کرده است و باعث میبیهوده

 «نداشته باشند. مؤسساترا در بررسی شرایط 

 که مجوز ندارند سانیعدم برخورد جدی با متخلفان و ک

شوندگان غیرقانونی است ولی مصاحبه هاآنفعالیت  ،مؤسسات در صورت لغو مجوز اگرچه

کسانی »هستند  یتفعالدر حال ، مجوز یب مؤسساتکنند که خیلی از به این نکته اشاره می

توانند با مسائل حقوقی وکالی مجرب میکنند آزادترند و با داشتن کار می ،که بدون مجوز

شرکت خود، شرکت دیگری ثبت  انحالل در صورتاز عدم مجوز، روبرو شوند و حتی ناشی 

 اتفاقاً کرد و که لغو مجوز شده بود هنوز هم فعالیت می یدرجاهایی موسسه متخلف«»کنند.

 مؤسساتنیز از فعالیت  باسابقهمدیر  یک «فعالیت خود را به همه کشورها گسترش داد.

های هواپیمایی های حقوقی و دفاتر کاریابی و آژانسموسسه» :گویدمی چنینیناغیرمجاز 

اگرچه  کنند.اعزام کار می مؤسساتادعا دارند بهتر از  اتفاقاًو  کنندفعالیت میدر این زمینه هم 

و تجاری در  مهاجرتی و حقوقیدفاتر است، اما نتوانسته از فعالیت محدود کرده مجوز، ما را 

 «زمینه اعزام دانشجویان به خارج جلوگیری کند.

 محدود بودن مجوز به کشوری خاص

کرده است  اعزام را به کشورهای خاصی محدود مؤسسات سازمان امور دانشجویان، فعالیت

ند کشور مشخص، بازاریابی انجام دهد. مدیران های چتواند برای دانشگاهای میو هر موسسه

انحصار  نوعیاین موضوع را یک مانع بزرگ برای فعالیت خود و  ،شوندهمصاحبه مؤسسات

در کشورهای مختلفی مثل دبی، آلمان، استرالیا و ...  ICEFهای من در نمایشگاه»دانند می
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 ها،رها کار کنند. این محدود کردنتوانستند با همه کشوکارگزاران می در آنجاام. شرکت کرده

شود. کارگزاری که شرایط یک کشور را بلد باشد، غیرمجاز می مؤسساتباعث فعال شدن 

دهم راحتی و با آموزش یاد بگیرد، پیشنهاد میتواند بهشرایط کشورهای دیگر را هم می

 «کارشان تشدید شود.ند به همه کشورها دانشجو اعزام کنند ولی نظارت بر نکارگزاران بتوا

 سازمان امور دانشجویان توسط نقص قرارداد پیشنهادی

اعزام را ملزم کرده است که قرارداد بین موسسه و متقاضی  مؤسساتسازمان امور دانشجویان، 

، موارد دادقرارنمونه  این متن . درداردقرار  که در سایت سازمان ی منعقد شوددر قالب متن

آورده شده است. یکی از مدیران موسسه در مورد قرارداد تعهدات هر دو طرف و شیوه فسخ 

تعیین کرده است  ایتعرفه ،قرارداداین در  وزارت علوم»گوید بندهای این قرارداد می

وزارت علوم که به  ینههزکمک ماه یکاز متقاضی باید با  شدهگرفتهکه هزینه  صورتینبد

 «.کندمیمحدود  را ما قرارداد . این بندبرابر باشد ،کندبورسیه پرداخت می مجردِ دانشجوی

از  شدهمشخصدر کشورهای مختلف متفاوت است قرارداد  روادیدزمان گرفتن  کهیدرحال»

عدم  در صورت شدهمشخصجریمه »یا  «طرف سازمان، این زمان را محدود کرده است.

است نه حتی از جانب متقاضیان دریافت  قبولقابل مؤسساتمتقاضی، نه برای  پذیرفته شدن

 «شود.می

 اعزام دانشجو مؤسسات یرسانخدمات مسائل مربوط به (2

است؛ تصمیم به آموزش در  بسیار حساس یفعالیت یکشور خارج فعالیت اعزام دانشجو به

 کهیدرصورت .است یک جوانزندگی  از تصمیمات و اتفاقات مهم در یکی ،کشوری دیگر
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ناپذیری درستی متقاضیان را راهنمایی کنند ممکن است خسارات جبراننتوانند به مؤسسات

 یرگذارتأث مؤسساتاین  مؤثروارد شود. در ادامه به مسائلی که بر ارائه خدمات  این افرادبه 

 پردازیم.است می

 دانش کم از شرایط تحصیل و زندگی در دیگر کشورها

آموزش آگاهی و دانش کافی در مورد شرایط زندگی و تحصیل در یک کشور و آشنایی با نظام 

گوید می بارهیندرا مؤسساتیکی از  باسابقهمدیر و فرهنگ کشور مقصد واجب است.  عالی

نرفته هم به آنجا مسافرت  باریکگرفته بود که حتی  را یک کشورمجوز فعالیت در  فردی»

 «شود.باعث هدایت اشتباه متقاضی میبود. این وضعیت 

 گوناگونتخلفات و شکایات 

های خاصی برخوردار است که شناسایی اعزام از پیچیدگی مؤسساتتخلفات اتفاق افتاده در 

رسد سازمان امور می به نظرو  نیاز دارد ،افراد متخصص به هاآندر مورد  یرأو صدور 

تواند نمی نوع تخلفات داشته باشد و درنتیجهتواند آگاهی کاملی از تنهایی نمیدانشجویان به

در شناسایی تخلفات و صدور  مؤسساتمشارکت  یجهدرنت. و دقیقی صادر کند عادالنه یرأ

روی  مؤسساتانواع تخلفاتی که در این اعزام  مؤسساتمدیر یکی از ضرورت دارد.  یرأ

 شمارد:برمی گونهینادهد را می

 تعرفه پول گرفتن؛ فراتر از 

 ؛دیگری به نحو کردن ولی عمل دادن، وعده کتبی یا شفاهی به مشتری 
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 ؛عدم پس دادن پول مشتری در صورت عدم پذیرش 

  ؛سوم مؤسساتهمکاری با 

  ندارند؛فعالیت برای اعزام به کشورهایی که اجازه 

 ؛گرفتن وکیل(مثل به دالیل گوناگون ) و گزاف های اضافیگرفتن پول 

 از مدارک نامرتبط در نسخ  های نامتعارف از مشتری )گرفتن ترجمهدرخواست

 متعدد(؛

 ؛یپر متقاضهای خرید صندلی در رشته 

 های نامربوط و تقلبی؛ساختن مدرک زبان تقلبی و گرفتن گواهی 

 های دانشگاه برای سال اول و دریافت هزینه یجابههای واسط فرستادن افراد به کالج

 زیاد؛

 زبان آموزش یهاها دورهخود دانشگاه کهیدرحالی زبان هاآموزشگاهدن به فرستا 

 دارند.

ها، پیشنهاد برای رسیدگی بهتر به وضعیت تخلفات و شکایت در اوایل دهه نود، وزارت عتف

 مؤسساتمعرفی کانون  بارا داد، اعضای آن  «مؤسساتهیئت رسیدگی به تخلفات »تشکیل 

، پیشنهاد میزان این هیئت .شدانجام میتوسط سازمان امور دانشجویان  هاآنو صدور حکم 

نوع جریمه )توبیخ، تذکر، تعلیق چندماهه مجوز، ابطال مجوز و بازگرداندن مبلغی به مشتری( 

اینکه اعضای  به دلیلگرفت. داد و کارگروه، تصمیم نهایی را میرا به کارگروه نظارت می

؛ صورت عملی درگیر کار بودند این شیوه کارایی خوبی داشتهیئت رسیدگی به شکایات، به

 شدهسپردهاره حقوقی سازمان ها به کارشناسان ادهای اخیر رسیدگی به شکایتاما در سال
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یابی مسائل توجه پردازند و به ریشهکارشناسان تنها به بررسی متن قراردادها می و این است

 ندارند.

 مؤسساتعدم فعالیت کانون 

مقررات تواند در کند میحمایت می مؤسساتعالوه بر اینکه از منافع  ،اعزام مؤسساتکانون 

است  یچند سالاما ؛ به سازمان امور دانشجویان کمک کند مؤسساتو نظارت بر کار  یگذار

 نشدهاعالمآن هنوز در روزنامه رسمی  صورت غیرفعال است و تغییراتبه ،که این انجمن

و با تغییر  کانون دبیر کلبا فوت »گوید می جذب در این زمینه مؤسساتمدیر یکی از است. 

کانون خیلی  کردند، فعالیتقبلی که برای ثبت کانون در وزارت کشور تالش می مدیرهیئته

و سازمان امور  به این کانون کاهش یافتهم  تدریج اعتماد وزارت عتفکم شد و به

هایی دهی کانون ندارد، اگرچه تالشهیچ عزمی برای ساماننیز در حال حاضر دانشجویان 

 «کند.است، ولی وزارت علوم خیلی حمایت نمی صورت گرفتهبرای فعالیت دوباره کانون 
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 اعزام دانشجو در ایران مؤسساتای از مسائل خالصه .11-شکل

 هایشنهادپارائه و  بندیجمع

برای  در این بخش ،اعزام مؤسساتجذب با  مؤسساتشباهت بسیار زیاد فعالیت  دلیل به

. در صورت گرفت مصاحبه ،هاآن مدیران باسابقه از دو تن با ،مؤسساتاین  شناسایی مسائل

قابل روبرو هستند  هاآناعزام با  مؤسساتنمای کلی مشکالت و مسائلی که  (11)شکل 

و نظارت بر  مقررات گذاریدر  مؤسساتمجوزمحوری، عدم مشارکت  .مشاهده است

باشند. سازمان امور می مؤسساتمسائل این  ترینمهمتخلفات و رسیدگی به شکایات از 

را ملزم به دریافت  مؤسساتمحوری نامهگواهیبا اتخاذ رویکرد  تواندمیدانشجویان 

های زبان خارجی و مدارک دانشگاهی نامهگواهیالمللی در زمینه مشاوره، های بینگواهینامه

.یابدکاهش  آنناشی از  هایهای شخصی و رانتکرده تا اثر تصمیم

مشکالت موسسات اعزام

مسائل مربوط به موسسات

عدم 
فعالیت 
کانون

تخلفات 
گوناگون  

هو پیچید

دانش کم از 
شرایط 

تحصیل و 
زندگی در 

دیگر 
کشورها

مسائل مربوط به کارگروه نظارت

عدم وجود 
معیارهای 
ارزیابی 
روشن

ارزیابی 
مکرر 

موسسات

محدود 
بودن مجوز
به کشوری

خاص

ضعف در 
قرارداد 
پیشنهادی

عدم 
برخورد 
جدی با 
متخلفان



 

 

 

 

 جذب دانشجو در ایران مؤسساتمسائل : هفتمفصل 
 

  



یرانفصل هفتم: مسائل مؤسسات جذب دانشجو در ا | 73 

 

 مقدمه

گیرد، این مراحل صورت می کلی المللی در سه مرحلهمطالعه در مورد شرایط دانشجویان بین

های زمانی برای دانشجویان پیش شرایط خاصی که در هر یک از این دورهبر اساس زمان و 

 مرحله تحصیل ،پذیرشمرحله جذب و ، یببه ترتسه مرحله  ینا هستند. یکتفکقابلآید می

 التحصیلی هستند.مرحله پس از فارغ و و زیست دانشجویی

تحصیل در مرحله اول با توجه به اینکه بازاریابی، شناسایی، مشاوره و جذب متقاضیان به 

جذب  مؤسسات. قرارداددر این مرحله  نیز جذب را مؤسساتتوان فعالیت افتد میاتفاق می

کشور و فرهنگ جدید و  یک به متقاضیکه در بدو ورود  گوناگونیدانشجو با خدمات 

فراوانی  تأثیرمتقاضی در موفقیت آینده فرد  ،دهندمی ارائه جدید آموزش عالیهمچنین نظام 

ناپذیری های جبرانتخسار باعث نکنندراهنمایی  یدرستبهرا  متقاضیاگر  مؤسسات. دارند

 .شوندمیکشور  وجهه فرهنگیکشور و حتی  آموزش عالیها و نظام دانشگاه و ویبرای 

کنون چندین موسسه اهماما  ،است نشدهثبت صورت رسمیبه گونه موسسه جذبیدر ایران هیچ

ها با شرکت همکاریکه  ها نیزدانشگاهدر چند سال اخیر، غیررسمی در این زمینه فعال هستند. 

المللی برای جذب دانشجویان بین دانند،می هاواسطه باحقوقی را بهتر از کار  هایو شخصیت

مسائلی همچون  ،نبوده است بدون مسئله هااین همکاری .کنندمیاستفاده  مؤسساتاین  از

 دیگری، و کالنخرد  دهی و تخلفات و مشکالت، انحصار، رشوهعدم شفاف بودن قرارداد

شود،  چالشی اساسی روبرو باالمللی در کشور جذب دانشجویان بین موضوعباعث شده 
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-در منطقه خدشهایران  آموزش عالیاگر به این وضعیت رسیدگی نشود اعتبار نظام  کهیطوربه

به  ،المللیبا فعالین حوزه جذب دانشجویان بین وگوگفتدر این بخش با  .خواهد شددار 

 .شودپرداخته می هاآنو پیامدهای شناسایی انواع این مسائل 

المللی و بررسی وضعیت های جذب دانشجویان بینشرایط، فرایندها و رویه برای شناخت بهتر

های اکتشافی انجام شد. همچنین برای اینکه جذب، با فعاالن این حوزه، مصاحبه مؤسسات

گذاران، از سیاست شوندگانمصاحبهها و مسائل، از زوایای مختلفی مطالعه گردند، چالش

ها و دانشجویان انتخاب شدند. در هر مصاحبه موضوعاتی همچون دانشگاهیان، مدیران موسسه

-حلذب دانشجویان و راهج مؤسساتهای جذب دانشجو، مسائل و مشکالت فرایندها و رویه

 به ذکرقرار گرفت. الزم  یبررس موردهای مناسب برای مواجهه با این مسائل، ها و سیاست

نام این افراد در گزارش ذکر نشده است. همچنین در طول  یاست برای رعایت اخالق پژوهش

گمنام ه و کنندگان برای اظهارنظر آزادانه بر رازداری، محرمانپژوهش برای جلب نظر مشارکت

 گردید. تأکید یدارامانتو  بودن

 غیررسمی جذب مؤسساتمسائل و مشکالت 

رسمی  وجود سیاست و قانونی مشخص برای فعالیت خألناشی از  هایچالشبرای شناسایی 

نفر از فعاالن این حوزه،  8با  وضعیت موجودشناسی آسیب جذب دانشجو و مؤسسات

 گروه کلی 5مسئله در قالب  17 تعداد هامصاحبه از اینگرفت.  صورت های عمیقمصاحبه

 هاآنتبعات و اثرات منفی مسائل و این  توصیف مشروح هب ادامهزیر استخراج گردید. در 

 .د شدخواهپیشنهادهایی ارائه  ،هاآنبرای حل  پرداخته و
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  ؛گذاریالمللی، در سطح سیاستجذب دانشجویان بین مؤسساتمسائل 

  ؛تسهیلگریگری و جذب دانشجو در سطح تنظیم مؤسساتمسائل 

 جذب دانشجو؛ مؤسساتها با تعامل نادرست دانشگاه 

 المللی؛جذب دانشجویان بین درها دانشگاهمرتبط با  مسائل 

  ای.حرفه داشتن عملکرددر  جذب دانشجو مؤسساتعدم توانمندی 

 گذاریالمللی، در سطح سیاستجذب دانشجویان بین مؤسساتمسائل  (1

سیاسی، اقتصادی،  محیط مهم نیست بلکه و دانشگاه شرایط تحصیلیبرای جذب دانشجو فقط 

کالن زندگی در ایران، شرایط  .دارد اهمیتدر جذب دانشجو  فرهنگی و اجتماعی کشور

-اجتماعی دولت، قوانین کشور و شرایط زمینههای اقتصادی و روابط فرهنگی مردم و سیاست

در . است به ایران دانشجوموضوعات مهم در راستای جذب  ازجملهای تحصیل در ایران 

های کالن دولت در زمینه که ناشی از دیدگاه گذاریادامه به عمده مسائل در سطح سیاست

 شود.است، اشاره می آموزش عالی

 جامع نامه: عدم وجود آیین1مسئله 

 قانون و یا جذب عدم وجود مؤسساتمسائل موجود بر سر راه فعالیت  ترینمهمیکی از 

سازمان امور  1398شد در سال  پنجم اشارهفصل که در  طورهمان است،نامه مشخص آیین

گوناگون را  یصنقاای با نامهجذب دانشجو، آیین مؤسساتدهی برای سامان ،دانشجویان

. یکی از اجرایی نشده استنامه نیز سال هنوز همین آیین 2تدوین نموده است اما بعد از 

نامه را خیلی وقت است به دست من متن این آیین» گوید:رسمی میغیر مؤسساتمدیران 
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ای وجود ندارد که طبق هیچ موسسه حالتابهنامه اشکاالت زیادی دارد ولی ام. این آیینآورده

 «نامه هم از سازمان مجوز گرفته باشد.همین آیین

منفی میان چند موسسه غیررسمی موجود شده است.  ، باعث ایجاد رقابتنامهآیینعدم وجود 

تواند نامه میشرط دادن مجوز بر اساس این آیین»گوید یکی از مدیران موسسه جذب می

مجوز  اساساًکند. ایجاد  علمییئتهای ایجاد مانع کرده و رانتی برای اعضای برای عده

 «برای احراز صالحیت فرد. و نظارت باید برای جلوگیری از فساد باشد نه ضرورت ندارد

در کشور خود  یاست در قالب شرکت یچند سالخارجی که  یلالتحصفارغیکی از دانشجویان 

ها هیچ شرکتی مجوز ندارد ولی یکی از شرکت» گویدکند میبرای ایران دانشجو جذب می

مدرک المللی را آورده است و از طریق همین در موضوع فعالیت خود، جذب دانشجوی بین

ها رابطه برقرار کرده و رقبا را با دانشگاه بندد. این شرکت با معاونتها قرارداد میبا دانشگاه

 «.کندمجوز ندارند از دور خارج میبهانه اینکه 

، لزوم داشتن تابعیت ایرانی برای مدیر موسسه حاضرنامه یکی دیگر از موضوعات مهم در آیین

 االصلیپاکستانیک ارزش است. مدیر  ،بودن در این حوزه کاریالمللی بین کهیدرحالاست، 

ها باید مگر اعزام و جذب دانشجو چه موضوعی است که فقط ایرانی»گوید یک موسسه می

به شرکت  مؤسس عنوانبهاین کار را انجام دهند! با این شرط ما مجبوریم یک ایرانی را 

 «.بیاوریم

 نامه جامع راو نبود آیین نامه موجوداز آیین یجادشدهاهای توان چالشصورت خالصه میبه 

 موارد زیر برشمرد:
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 نامه و عدم انتشار شفاف آن؛عدم ابالغ آیین 

 اعزام و ناکامل بودن آن؛ مؤسساتنامه از آیین بردارییکپ 

 جذب  مؤسساتای از دانشگاه آزاد و نامه )نمایندهنفعان در تنظیم آیینعدم حضور ذی

 حضور ندارد(؛

 نامه )اجبار بر اینکه مدیرعامل موسسه باید عضو تعارض منافع موجود در آیین

 دانشگاه باشد(؛ علمییئته

  مؤسساتوجود معیارهای نامشخص برای مدیران. 

نفعان استفاده شود و ، بهتر است از مشارکت همه ذیمؤثرنامه برای تنظیم و تدوین یک آیین

 حضورداشتهنفعان همه ذی ،گذارینیز استفاده گردد و در قانون مؤسساتاز مشورت و تجربه 

 باشند.

 زبان فارسی تحصیل به مسائل مرتبط با محدودیت :2مسئله 

شود مسئله یکی از مسائل مهم که باعث عدم استقبال دانشجویان از تحصیل در ایران می

تدریس به زبان »گوید می بارهیندراجذب  موسسه یک مدیرزبان فارسی است.  تدریس به

 در ایران بر است و هم هزینه دارد. تدریس به زبان انگلیسی و عربی هم کهنفارسی هم زما

یر کرده و فقط آن را قبول وجود ندارد. هر دانشگاه نیز یک مرکز زبان فارسی برای خودش دا

ما تدریس به زبان » هایکی از دانشگاه المللبه گفته یکی از کارکنان معاونت بین «.دارد

باید به زبان فارسی باشد. وقتی در بدو ورود یادگیری  حتماًدانشجو  نامهپایانانگلیسی نداریم و 

شود در ترکیه هر دو زبان تدریس می کهیدرحالکند یماجبار کنیم دانشجو فرار  را زبان فارسی

 «شود.و برای آموزش ترکی تخفیف داده می
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مسئله بزرگی است  قدرآن موضوع زبان فارسی»گوید از اساتید دانشگاه در این زمینه می یکی

کشور مالزی تحصیل  کهیدرحالکنند، ه حتی با اعطای بورس هم بعضی افراد استقبال نمیک

گوید گذرانند ولی در ایران قانون میبه زبان انگلیسی است و واحدهایی به زبان ماالیی می

وقتش را مجبور است  سال یکآید ان فارسی باشد. دانشجویی که به ایران میآموزش به زب

محور توانیم دوره پژوهشمی تنها ما ،و با توجه به قانون موجود موجوددر شرایط  .زبان بخواند

 «.نداشته باشدبه زبان فارسی  نیازکه خیلی  ار کنیمزبرگ هاخارجی برایرا 

مقدمه اصلی برای » گویداعزام دانشجو به آلمان می مؤسساتمدیر یکی از در این راستا 

دهند ن اهمیت میر آلمان هم که خیلی به زبان خودشاجذب، مسئله زبان است، در کشو

شود. در کشور چین بعضی از تحصیل در مقطع ارشد و دکتری به زبان انگلیسی هم ارائه می

شود ولی از سال دوم به بعد دروس به اول به زبان انگلیسی تدریس می دروس پایه در سال

آشنایی ندارد شجو در سال اول که با محیط کشور با این کار دان شوند،زبان چینی تدریس می

کم با محیط آشنا شود و زبان تواند کمخواند و همچنین میدرسش را به زبان انگلیسی می

 «جدید را هم یاد بگیرد.

 هابه خارجی نسبت فرهنگی متوازن رویکرد منسجم وعدم  :3له مسئ

برای  مهممسئله یک موضوعات فرهنگی را  ،الملل یک دانشگاه صنعتیبین مسئول بازاریابی

های ایران ظرفیت پذیرش ، دانشگاهوجود نداردفرهنگ چندملیتی در ایران »داند جذب می

فرهنگی برای های محدودیت»گوید یک مدیر موسسه اعزام می «.مردم خاورمیانه را ندارند

یکی از دانشجویان  «به دانشجوی خارجی ده برسدافعه ایجاد کرده است. چ ،نسل جوان ایرانی

و فرهنگ اسالمی شق به شیعه به ایران آمدم و ع مذهب به خاطرمن »گوید می سابق المللیبین
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اگر  ،ردندکمی رفتم مردم نگاهممی هر جا، بازهم در ایران راحت نبودمولی را دوست دارم 

 نژادپرستایرانیان نسبت به مردم کشورهای همسایه،  کهباید بگویم  !خوردیبرنم به شما

یکی از خط قرمزهای فرهنگی نظام، » گویدمسئول سابق سازمان امور دانشجویان می «.هستند

موضوعات  توجه داشت که بایدالبته  .هم نیست ییرتغقابلکه  هاستخانم حجابحفظ 

 «.استیک عامل مثبت در جذب دانشجویان از منطقه و مذهبی  فرهنگی

 کامالًدر مورد مسائل فرهنگی و مذهبی ها گذاران با خارجیبرخورد متفاوت جامعه و سیاست

چند است که ایران کشور بزرگ و  یدر حالمشهود بود. این  شوندگانمصاحبههای در صحبت

در حوزه فرهنگ ایرانی اسالمی  ،کشورهای همسایههای فرهنگهمه  تقریباًاست و  یفرهنگ

-بهالمللی برای جذب دانشجویان بین های فرهنگیرسد سیاستمی به نظرگیرند. قرار می

 یو سیاست یردقرار گ موردمطالعهصورت تخصصی کشورهای منطقه باید به خصوص از

شده و از روز گذار در این زمینه باید بههای سیاستفرضپیش منسجم برای آن تدوین شود.

ای ایران، های متفاوت متقاضیان آگاه گردد و با توجه به فرهنگ متکثر و متنوع منطقهذائقه

نامه پذیرش دانشجوی این موضوع اگرچه در آیین های پویای فرهنگی تدوین گردد.سیاست

مورد  1384و مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در سال  1394غیربورسیه سال -غیرایرانی

 شود.قرارگرفته است، اما اقدام در خورتوجهی در این زمینه مشاهده نمی تاکید
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 تسهیلگریگری و جذب دانشجو در سطح تنظیم مؤسساتمسائل  (2

 شکایاتتخلفات و رسیدگی به  نظارت و : عدم1 مسئله 

برای  مشخصیهنوز متولی  ،جذب دانشجو مؤسسات میاز فعالیت غیررس چند سال باگذشت

با انتشار مواردی از تخلف و فساد در وجود ندارد.  هااز آن رسیدگی به تخلفات و شکایات

جستجو در مورد  یجابهو وزارت بهداشت  ها، وزارت عتفو دانشگاه مؤسسات تعامالت

 مؤسساتها را از همکاری با ای، دانشگاهنامهیافتن دالیل ایجاد این مشکالت، با صدور بخش

 جذب کار مؤسساتها مجبور هستند با در عمل دانشگاه کهیدرحال اند؛ع کردهخصوصی من

در حوزه علوم حوزه جذب دانشجو که  ینفعال یکی ازنامه را نادیده بگیرند. کنند و این بخش

چند »گوید و می کردهاشاره مؤسساتبه عدم نظارت در مورد فعالیت  پزشکی فعالیت دارد،

سال  اند.کل بازار را خراب کرده بازی،و پارتی رشوه دادنای با زد و بند و سالی است که عده

جذب باعث  مؤسساترسانی اشتباه به دانشجویان پاکستانی توسط بعضی از اطالعگذشته، 

بسیاری از این دانشجویان مجبور به انصراف از تحصیل شوند و هزینه باالیی را متحمل  که شد

مدیر این  «.کنددر وزارت بهداشت به این مشکل و تخلف رسیدگی نمی کسیچهشدند و 

یک دانشجوی  برای اگر»گوید می پردازد،به جذب متقاضی میکه در پاکستان  موسسه

 جذب دانشجو مثل بازار گوشت و .رسدبه دادش نمی کسیچهخارجی مشکلی ایجاد شود 

شناسد فقط ما را میاش خانواده کند،ربانی است، اگر دانشجویی ضرر دانشجو مثل گوشت ق

دانشگاه  در یک به دلیل راهنمایی اشتباه دانشجویان توسط یک موسسه، توقع دارند.و از ما 

 «انصراف دادند. نفر 4دانشجو  5از 
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 و امنیتی یامور کنسول: مسائل مربوط به 2مسئله 

بر بودن دریافت قرار بگیرد زمان تأثیرشود جذب دانشجو تحت یکی از مسائلی که باعث می

در رویه صدور پذیرش، »گوید می بارهیندراالملل دانشگاهی ست. مسئول معاونت بینروادید

در  کهیدرحالماه طول بکشد تا نتیجه قطعی را اعالم کنند  2های مربوطه شاید حدود سازمان

مدیر  «.شودپذیرش دانشگاه، گواهی اقامت موقت برای دانشجو صادر می محضبهترکیه 

دهند، ولی در ایران می روادیدراحتی کشورهای همسایه به»گوید ای در این مورد میموسسه

ماه طول کشید. در حالی در ترکیه  5 روادیدیک فرایند درخواست  مثالًروال اداری کند است. 

کارشناس سابق سازمان امور  «کشد.هفته طول می 2ری، ، بدون هیچ حضوروادیدصدور 

 مؤسساتموضوع فعالیت » دانددانشجویان موضوع امور کنسولی را پیچیده و حساس می

. مسائل امنیتی برای کشور ما استزا جذب برای اداره کنسولی سازمان دانشجویان حساسیت

هایی که هستند و در مورد آدمها روی آن حساس هایی داریم که غربیخیلی مهم است، رشته

با شرط داشتن نماینده در  جذب را مؤسساتوی وجود  «شوند باید مراقبت شود.جذب می

اگر در کشورهای  مؤسسات» داندهای هویتی متقاضیان مفید میبرای بررسی کشور متقاضی

فرد متقاضی توانند در بررسی احراز هویت و شناسایی بهتر همسایه نمایندگی داشته باشند می

با  مؤسساتو تعریف شیوه همکاری  به رایزنی یازن، مورداین  ولی کمک کنند.به امور کنس

 «.امور کنسولی دارد
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 مؤسسات بندیارزیابی و رتبه، رصد: عدم 3 مسئله

ها بدون باعث شده که دانشگاه ها و فعاالن این حوزهبندی شرکتارزیابی و رتبهپایش،  عدم

-که پیشنهاد جذب دانشجوی بین ایموسسهبه هر  ها،میزان تجربه و سابقه شرکتآگاهی از 

 ایجاد مؤسساتبین شود که هیچ رقابت مثبتی اعتماد کنند. این موضوع باعث می ،دالمللی بده

نیز در این  مؤسسات نداشته باشد.وجود  معیاریهیچ  مؤسساتبرای قرارداد بستن با  نشود و

نخواهند  آموزش عالیبردن دانش خود در مورد قوانین و شرایط متغیر  تالشی برای باال ،حالت

 اخالقیات یجهدرنت ،خواهند بوددانشگاه  جذب دانشجو و معرفی آن به به دنبالو فقط  داشت

هیچ اعتبار و »گوید یک مدیر موسسه می .از بین خواهد رفت وکارکسباین  در ایحرفه

دانشگاهی که در بحث جذب دانشجو هیچ برای د. نشوتجربه ما قائل نمیامتیازی برای 

از من کمک  تنهانهاما ترم بعد  معرفی کردم دانشجو 30ای نداشته است، ترم اول سررشته

 «.شجوها درخواست معرفی دانشجو کردو دانکار تازههای بلکه از آژانس ،نگرفت

 جذب دانشجو مؤسسات وها تعامل نادرست دانشگاه (3

-های اخیر را میالمللی در سالدالیل فعالیت دانشگاه برای جذب دانشجویان بین ترینمهم

های باالدستی دانست. سیاست الزام و مالی تأمین، های جهانیدر ارزیابی بندیتوان، رتبه

 ،هاواسطه المللی خود بهتعداد دانشجویان بین افزایش برای های اخیرها در سالدانشگاه

المللی سابق، و همچنین تبلیغ از طریق دانشجویان بین غیررسمی جذب دانشجو مؤسسات

که  هایی با خود داشته استغیررسمی چالش مؤسساتها با ؛ همکاری دانشگاهاندروی آورده

 .است شدهاشاره هاآندر ادامه به 
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 : انحصارگرایی در عقد قرارداد1 سئلهم

صورت کامل ها نتوانند بهغیررسمی باعث شده که دانشگاه صورتجذب به مؤسساتفعالیت 

تر هستند و یا البی معروفآگاهی داشته باشند و تنها با چند شرکت که  هاآناز تعداد و سابقه 

نکته در  ینمؤثرترجذب،  مؤسسات. یکی از مدیران کنندتری دارند همکاری و رانت قوی

داند و میدر میزان شهریه پیشنهادی به دانشجو  قیمتی مزیت بازاریابی یک موسسه جذب را،

با دانشگاه است. اگر  دارتخفیف قرارداد طریق انحصار از ،منفی یک مزیت رقابتی»گوید می

شهریه شده از طرف این موسسه، از متقاضیان معرفیببندد که  ییک موسسه با دانشگاه قرارداد

آورد و دانشجویان می به دستنشگاه را انحصار جذب دانشجو در آن دا عمالً کمتری بگیرد 

شوند با این هم مجبور می مؤسساتدانشگاه متصل شوند. بقیه  این موسسه بهکه از  اندیلما

، تجربه همکاری قبلی و همچنین نرخ در توجیه این نوع قرارداد معاونت نیز .کار کنندموسسه 

در داند. میباالی معرفی دانشجو توسط موسسه را دلیلی برای دادن تخفیف ویژه در شهریه 

 «.شودو انحصار تشدید می افتدآن موسسه روی دور مثبت میاست که این حالت 

غیررسمی  مؤسساتو  هاالملل دانشگاهبین معاونت کارمندان همکاری هادر بعضی دانشگاه

-این روابط با توجه به میزان وسوسه ،شدهیلتبددوستانه جذب به یک همکاری غیررسمی و 

-می بارهیندراجذب  مؤسساتیکی از مدیران . یانجامدب به فساد تواندها میانگیز پورسانت

ای که پول بیشتری بین ، موسسههابا دانشگاه مؤسساتفساد موجود در رابطه  به دلیل»گوید 

که  یشفاف یرغتواند چنین قراردادهای داشته باشد می کارمندان پخش کند یا با معاونت رابطه

راحتی به برای یک موسسه ایجادشده بعضی مواقع انحصار «.کند ببنددمی ایجادانحصار 

یکی از مدیران جذب که از انحصار موجود بسیار شاکی است  .نیستو اثبات  ییشناساقابل
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 وابسته است و تنظیم اولویت دانشگاه،بازاریابی  واحد، به متقاضیانپذیرش  شورای»گوید می

تواند اولویت میبخش بازاریابی شود. می تعیین بازاریابیتوسط واحد  تقاضاها، در بررسی

 بقیه متقاضیان رابدهد و  خاصشرکتی شده از معرفی متقاضیانورود به شورای پذیرش را به 

های دیگر متقاضی از شرکتپر شود و هیچ  ی دانشگاههاد تا صندلیاردر اولویت آخر بگذ

 «.دپذیرش نشو

 شرایط همکاری بودننروشن و  شفاف : عدم عقد قرارداد2 مسئله

ها مبهم میان موسسه و دانشگاه منعقدشده، قرارداد مؤسساتبه دلیل غیررسمی بودن فعالیت 

 الزحمه،حقزمان و چگونگی پرداخت  میزان کمیسیون، موردقراردادها در  .هستند شفاف یرغو 

یکی از کارمندان معاونت  است. طرفهیک نیزو همچنین شرایط فسخ قرارداد  روشن نیستند

ندارد و هر وجود  شفافیت مالی ،الملل هیچ دانشگاهیدر حوزه بین» :گویدمی المللبین

دانشجو  نامثبترا قبل از  هاهزینهکند. یکی جذب کار می مؤسساتبا یک سیاست با  دانشگاه

دهد کل پول را انس اجازه میژدهد. دیگری به آرا میموسسه کمیسیون  سپس گیرد ومی

را به دانشگاه بدهد.  هزینه تحصیل() 2شهریهو  1نامثبت هزینهپس از کسر کمیسیون،  گرفته،

نام را تواند هزینه ثبتفقط می جذب، دهد و موسسهکمیسیونی به موسسه نمییکی دیگر، 

و بعد  زندمیدر حسابداری سند ابتدا شهریه را خودش از دانشجو دریافت کند. دیگری 

 «دهد.را می مؤسساتدستی هزینه  صورتبه، یکی دیگر کندمیپرداخت کمیسیون 

                                                           
1 Registration fee 
2 Tuition fee 
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هم دارای  مؤسساتها بلکه برای برای دانشگاه تنهانه همکاری یطشرا روشن بودنعدم 

نرخ مشخصی برای خدمات وجود ندارد اگر یک »گوید ای می. مدیر موسسهاست هاییضرر

کند، ای میهزینه نه و دکه نه بلد است نه شرکت دار شودیمنرخی هم تعیین کنیم یکی پیدا 

 «.بردکنم ولی سودش را یکی دیگر می. من تبلیغ میکندیمخراب  ارو کار  شکندیم انرخ ر

، منجر به تصمیمات مؤسساتهای همکاری با وجود شفافیت مالی و نبود سیاستعدم 

اجازه داده بود که تا دو هزار  یآژانس های علوم پزشکی بهدانشگاه ی ازیک» شود.نامتعارف می

رقم کمیسیون  یجهدرنتنفر را جذب کرده بود  100کمیسیون بردارد و موسسه  عنوانبهدالر را 

های های متفاوت در دانشگاهبسیار زیاد شده بود و انتقادات زیادی را برانگیخت. البته سیاست

توان همه آن را فساد دانست. ولی تواند وجود داشته باشد که نمیمختلف برای جذب می

و  سازوکار قانونی نداریمما در حال حاضر، برای مثال ها باید شفاف باشند. همین سیاست

 «.ها بیاوریمیات مالی را در قراردادئتوانیم جزنمی

از باعث شده که بعضی ها و دانشگاه مؤسسات ینب روشننامه همکاری شیوهعدم وجود 

تصمیماتی بگیرند که از اثرات  مؤسسات گونهیناها در مورد همکاری با دانشگاه رئیسهیئته

ها اموری ارزیابی و احراز اصالت این شرکت کهیدرحالدرستی ندارند و جوانب آن آگاهی 

ها اجازه دادند که با هر شرکتی کار ه دانشگاهب» .دانشگاه بتواند از پس آن برآیدنیست که 

 و کندکار می جاهمهو...  یقاییآفر های هندی، کشمیری،تهران با شرکت در یکنند. دانشگاه

بندند، معامالت های خارجی قرارداد میها با شرکتد. دانشگاهخواهمی یشینهسوءپ یکفقط 

 ی ازیکو ... در جریان باشند.  امور خارجهبدون اینکه وزارت بهداشت یا  ،کنندمالی می

به شرکت ایرانی  امادهد دالر به شرکت خارجی کمیسیون می 900علوم پزشکی  هایدانشگاه
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یک شرکت ثبت  و مسایهکشور هرود می هم دهد. به همین دلیل ایرانیمی تومانمیلیون  3

کند تا بند می و الملل زدشود و با معاونت بینشرکت خارجی وارد می عنوانبهکند و می

 «بگیرند.این شرکت خارجی،  متقاضی را از

 دیگرنسبت به هم های جذبدانشگاه و شرکت عدم درک متقابل: 3 مسئله

 یجهدرنتالمللی را درک نکرده و دانشجویان بین وکار جذبکسبمدیران دانشگاه، نوع اکثر 

توان مخالفان جدی برای جذب دانشجو در سطح حتی می .برای آن ارزشی قائل نیستند

گوید می دان قسمت معاونت یک دانشگاهها مشاهده کرد. یکی از کارمندانشگاه علمییئته

قائل هستند خود برای  نیت باالتری نسبت به دیگراندر ایران، یک نوع شأ الن دانشگاهمسئو»

را نوعی کاالیی شدن  ایشهریه المللیشود که پذیرش دانشجوی بینو این غرور باعث می

المللی را نوعی علم فروشی و موضوع دانشجوی بین هاآندانش تلقی کنند. حتی بعضی از 

گیرد با این قرار می یرتأثاینکه استانداردهای آموزش تحت  یانب بادانند و مدرک فروشی می

که معیارهای ارزیابی دانشجو در بدو ورود توسط است  حالیکنند. این در موضوع مخالفت می

درباره عدم درک دانشگاه از  ایمدیر موسسه «.دنشوارزیابی می های برجسته کشوردانشگاه

 «.دهیمکنند ما هیچ کار مفیدی انجام نمیها فکر میدانشگاه»گوید می هاآنخدمات 

وجود دارد کمیسیون کم برای معرفی هر متقاضی است.  مؤسساتیکی از مسائلی که برای 

 ینکهباادر ایران معیوب است  دانشجو پذیرشهای شیوهکمیسیون و  میزان سیستم جذب،

برای مردم مذهبی  ازلحاظرتبه خوبی دارند و  های منطقهنسبت به دانشگاه های ایراندانشگاه

میزان کمیسیون اما  ،است خوب نسبتاً ی تحصیل همهاو هزینه هستند عالیکشورهای همسایه 

که  کشورهای دیگر یهادانشگاهکند که دانشجو را به را ترغیب می هاآن ،مؤسساتپایین به 
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شود با جهان رقابت داشت. در با این کمیسیون نمی»د. ند بفرستندهکمیسیون بیشتری می

ون یفرستند چرا؟ چون کمیسکند ولی دانشجو به ایران نمیآژانس کار می 100پاکستان حدود 

دیگر است. در  هایدانشجو به کشور 1معرفی کمیسیون  اندازهبهدانشجو به ایران  10معرفی 

 «آیندمی به سمت ایران ،این صورت فقط کسانی که بلد نیستند

مدیر  .است مؤسساتپرداخت کمیسیون توسط دانشگاه به  در یرتأخی دیگر از مسائل، یک

دهد کم است و خیلی پورسانتی که دانشگاه به موسسه می» یدگومی بارهیندرایک موسسه 

در بعضی مواقع  «.دهددانشگاه آزاد آخر ترم دوم پول ما را می مثالً شود. دیر پرداخت می

حتی شرط پرداخت کمیسیون به موسسه این است که دانشجو در سال اول انصراف ندهد و 

 د.تحصیل کندو ترم حتماً 

ی شرایط گونهیچو هفقط تقاضای معرفی دانشجو دارند  مؤسساتها از انشگاهد ،حال حاضردر 

المللی بوده دانشجوی بین قبالً، مدیر یک موسسه که خود گیرنددر نظر نمی هاآنرا برای 

 «ندارد اهمیتیدانشگاه هیچ برای اگر آژانسی دانشجو را بد راهنمایی کنه، »گوید می

 المللیجذب دانشجویان بین ها دردانشگاه مسائل مرتبط با (4

 المللییان بیندانشجو به و شناخت و داشتن دید منفی : عدم آگاهی1مسئله 

است. در بعضی  توجهقابلالمللی شدن دانشگاه یان نسبت به اهمیت بینناآگاهی دانشگاه

توجهی دلیل این بی ندارند. شدن المللیینبرویکرد نیز الملل امور بین بخش ها حتیدانشگاه

دانشجویان خارجی  دانست. پرداز یهشهردیدگاه نسبت به دانشجویان  ییرتغعدمتوان در را می

های اخیر شوند، در سالتقسیم می یهبورسیرغبسیار متفاوت بورسیه و  دودستهدر ایران، به 



 88 |المللیینب یانموسسات جذب دانشجو

 

دهی و دیدگاه مسئوالن دانشگاه دماتزیادتر شده است، اما نوع خ یهبورسیرغتعداد دانشجوی 

دهد دانشجویی که پول می کهیدرصورتجدید هیچ تغییری نداشته است.  نسبت به وضعیت

و  شودبه دانشگاه تحمیل می معموالً با دانشجوی بورسیه متفاوت است. دانشجوی بورسیه

 و تصمیم خود اراده با که یهبورسیرغ اما دانشجوی پذیرددهد هر شرایطی را میچون پول نمی

 مطالبات بیشتری دارد. ،پردازدتحصیل خود را میو هزینه  کنددانشگاه را انتخاب می

 بارهیکچند سال است که » یدگومی دکنمدیر یک موسسه که با کشورهای منطقه نیز کار می 

المللی و بدون تجربه و نگاه بین هادانشگاه . ایناندوارد فاز درآمدزایی شده ی ایرانهاگاهدانش

و از هیچ دانشگاه خارجی  المللی شدن هستندبین به دنبال ،داشتن قابلیت فرهنگی و علمی

 دانند.ینم را یهبورسیرغتفاوت بین دانشجوی بورسیه و  هاآن اند.هم الگوبرداری نکرده

صورت دهند و بهپول میهای جدید که آید ولی این بچهدانشجوی بورسیه با مشکالت کنار می

کنند و خیلی سریع انصراف ها را تحمل نمیاین نوع برخورد وجهیچهبهآیند می یهبورسیرغ

 «د.نکنرا خراب می خودشانو  اندروش جذب را یاد نگرفته های ایرانیدهند. دانشگاهمی

 دارد، فعالیتساله در زمینه جذب و راهنمایی متقاضیان ین ای که سابقه چندمدیر موسسه

 بارهیندراداند. وی المللی را هنوز در ابتدای راه میها در زمینه جذب دانشجوی بیندانشگاه

المللی جذب و نگهداشت و در یک کلمه حداکثر کردن وظیفه اصلی معاونت بین»گوید می

که خیلی به  علمییئتهبه دست اعضای  عموماًها المللی است. ولی معاونتدانشجویان بین

وی عمده مشکالت معاونت  «شوداداره میاین موضوعات آگاهی، باور و اعتقاد ندارند 

اول، عدم شناخت »داند. می هانوع ناآگاهی در دانشگاهناشی از سه ها را الملل در دانشگاهبین

م توانمندی ، دوم، ناآشنایی، ناتوانی و عدالمللوکار و بازار توسط امور بینو درک از نوع کسب
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 ،آگاه و توانمند باشد ،المللو سوم اینکه حتی زمانی که معاون امور بین عملی در اداره معاونت

 «.دشودانشگاه مواجه می امناییئتهو یا  رئیسهیئتهبا تصمیمات عجیب 

 دانشگاه المللبین : عدم توانمندی معاونت2مسئله 

که تصمیمات  یریتأثنسبت به اهمیت تحصیل یک فرد خارجی در ایران و  دانشگاه توجهیبی

 هادانشگاهمدت و درآمدمحور بر باعث شده که نگاه کوتاه گذارددر آینده یک فرد می هاآن

ای اخالقی و حرفه وظایف. یکی از کندرا مخدوش  ایران آموزش عالیغالب شود و چهره 

 .در کشور متقاضی است، شدهارائهمدرک  اعتبارآگاهی از ها الملل دانشگاههای بینمعاونت

دانشجو  ،نامهای ایرانی اگر بخواهند در جذب دانشجو موفق باشند باید در شروع ثبتدانشگاه

 مدیر یک موسسه پاکستانی در مورد مشکل از اعتبار مدرک تحصیلی خود، آگاه کنند. کامالًرا 

های دانشگاه»گوید های علوم پزشکی میدانشگاهی پاکستانآمده برای دانشجویان  به وجود

نام کردند که دولت پاکستان آن ای ثبتعلوم پزشکی، دانشجویانی از پاکستان را برای رشته

این موضوع را گفتم و به همه نامه نوشتم ولی  هاآنرشته و مدرک را قبول نداشت، من به 

 اآلن، ماهبهمنهم مهرماه پذیرش کردند و هم  هاآنهیچ دانشگاهی به نامه من اهمیت نداد. 

دانشجوها  ،های علوم پزشکی تهران، اصفهان، ایران، همدانبعد از دو ترم تحصیل، در دانشگاه

روند. این چند دانشگاه فقط برای می قزاقستاندهند و به ازبکستان، روسیه و انصراف می

 «ند.آبروی خود و ایران را در منطقه برد ،سال یک درآمد

جذب  مؤسساتیکی از مدیران  .دارندنآگاهی های کاری در مورد رویه هابعضی از دانشگاه

کار آشنایی ندارند وبا این حوزه و کسب اصالًها در ایران اکثر دانشگاه»گوید می بارهیندرا

ها از خصوص در شهرستانها در ایران بهدانشگاه .دانند باید چه کنندیعنی خودشان نمی
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 یهابرگهحتی  هاآنالمللی شدن آگاهی بسیار کمی دارند. چگونگی حرکت به سمت بین

 «.کنندمی چاپزبان فارسی  را به نامبرای ثبت یازموردن

ما باید هوای »گوید یکی از مسئوالن سابق سازمان امور دانشجویان در این مورد می

ها این خاطرات گردند سالکشور خود برمیالمللی را داشته باشیم چون وقتی به دانشجویان بین

برود. کارمندان این  فرودگاه به هاآنباید خانم به استقبال  حتماًها ماند. برای خانمبرایشان می

و  روخوش ، زبان عربی و انگلیسی بلد باشند،های خاصی داشته باشندحوزه باید ویژگی

 «برخورد باشند.خوش

 کارهای رویهو کندی  الملل دانشگاهبین کارکنان معاونت انگیزگیبی :3 مسئله

ها را به سمت جذب و پذیرش هرچه بیشتر دانشگاه ،های باالدستیدر شرایطی که سیاست

ها به این موضوع دانشگاه المللبین کنند، کارمندان معاونتالمللی ترغیب میدانشجوی بین

تنها هیچ منفعتی از تعداد زیاد اینکه نه به دلیلکنند. این کارمندان عنوان یک معضل نگاه میبه

ای هیچ انگیزه ،کنندبینی میحتی دردسر بیشتری را برای خود پیشو  برندنمیجذب دانشجو 

ن و با کارکنایک کار بازاریابی است  ،جذب دانشجو کهیدرحالبرای جذب دانشجو ندارند. 

باید عالوه بر دریافت حقوق  هاآنتوان مثل کارمندان معمولی رفتار کرد. نمی بازاریابیواحد 

دریافت کنند. کارمند بازاریابی اگر فقط حقوق ثابت درصدی ثابت، بابت جذب هر دانشجو 

 کند.کار نمی ،بگیرد

مالی برای دانشگاه خیلی مهم نیست و فعالیت  تأمینمسئله » یدگومی ،یک مدیر جذب

و  المللمعاون امور بین احساس وظیفهبر اساس عالئق شخصی و  عموماًالملل معاونت بین

دانشگاه هیچ مشوق مالی برای خودش است. به این دالیل،  موفقیت در مسیر شغلیتمایل به 
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الملل نیز هیچ بخش بینبنابراین ؛ گیرددر نظر نمی المللبخش بینجذب باالی دانشجو برای 

داند. ضمن اینکه این ندارد و افزایش دانشجو را یک نوع کار اضافی میای برای جذب انگیزه

به کارمندان بخش  ای!هدیهچون موسسه جذب مجبور است تا شود، رویکرد باعث فساد می

دهی خود را افزایش و سرعت خدمات کردهالملل بدهد تا دانشجویان بیشتری را پذیرش بین

 «.دهند

-تا از دانشگاه 90با » گوید:میالملل در مورد دلسردی کارکنان معاونت بین کارمندانیکی از 

های اراسموس و موالنا قرارداد تبادل دانشجو امضا کردیم که ارزش های ترکیه در قالب طرح

و گفت که اگر من به شما  تقدیری از ما نکرد هیچن بود ولی دانشگاه اریالی آن میلیاردها توم

شخص ندهید الاقل . گفتیم پول به یمکارکنپول بده تا  ه ما همب گویندپول بدهم فردا همه می

 بازهمهای کارکنان معاونت اختصاص دهید که برای آموزش و مهارت به معاونت بدهید،

، از طریق یادار یرغساعات  در کارها از بعضیحالی است که  این دردانشگاه قبول نکرد. 

شود و خوب انگیزه میبی کارمندشرایط  ینبا ا .شودانجام می شخصی و در روز تعطیل تلفن

 «.کندکار نمی

 یدگویک مسئول میدانشگاه بین کارمندان معاونت و بقیه کارمندان تفاوتی قائل نیست. 

، وی یازموردندانشجو یا تفریحات  ، تنظیم کردن اتاقرسدیمپروازها شب به ایران  معموالً»

کارمندان کند که باید دانشجویان شرایط متفاوتی ایجاد میداشتن وسایل زیاد و غیره برای این 

از زمان استراحت شخصی خود مایه  و دنبه این مسائل رسیدگی کن الملل دانشگاهمعاونت بین

 «.بگذارند
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 به فرایندهای کاری، یسرعت بخش و انگیزگی کارکنانبی برطرف کردنبرای  حل اصلیراه

این کار »گوید معاونت می است. کارمندکار وهای اصلی این نوع کسبدر شناخت ویژگی

خود دانشگاه باید به کارمندان پورسانت قانونی بدهد،  یک کار بازاریابی و پورسانتی است.

با جذب هر دانشجو، دانشگاه  مثالًجای اینکه کارگزار این پورسانت غیرقانونی را بدهد. به

نفع شود. در وضعیت الملل از جذب دانشجو ذیاید کارمند بیندالر به معاونت بدهد. ب 100

-می به وجودانگیزه است و حالت دوم، فساد دو حالت وجود دارد یکی، کارمند بی موجود

 «آید.

الملل و تفاوت قائل شدن با بقیه پرداخت پورسانت توسط دانشگاه به کارمندان معاونت بین

رسد مدیریت دانشگاه حاضر باشد حداقل نمی به نظر و ای نیستکارمندان دانشگاه کار ساده

صورت مستقیم بین کارمندان خود تفاوت قائل شود. شاید با گذاشتن شروط استخدام برای به

الملل و یا تغییر حقوق پایه در قبال پورسانت و یا برگزاری آزمون کارمندان معاونت بین

چگونگی دانشگاه در مورد یک مدیر بازاریابی استخدام، بتوان این کارمندان را استثنا کرد. 

های مالی برای همکاران ایم مشوقسعی کرده»گوید انگیزه بخشی به اساتید و کارکنان می

المللی همراه خود ببریم، اساتید را نیز، های بیندر نمایشگاهکارمندان معاونت را ، یمقرار ده

 «کنیم.تشویق می المللیداشتن دانشجوی بین شرطبههای مطالعاتی با طرح

ر د»گوید: یکی از مسئولین سابق سازمان امور دانشجویان از تجربه خود در این زمینه می

 دانشگاه باید یک اداره یادر برای این موضوع به این نتیجه رسیدیم که ها، برخی دانشگاه

معاونت آموزش، های وجود داشته باشد که از فعالیت یرانیا یرغبخش مستقل دانشجویان 

توانستیم به کارمندان الملل و... مجزا باشد. به همین دلیل با ایجاد این بخش ما دانشجویی، بین
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توانستند کار کنند و حتی ها و با استقالل میجدا از معاونت هاآن ای بدهیم.های ویژهمشوق

 «شود. داده هاآنبه  خارج از چارچوب هایییپرداخت

 و زندگی تحصیلیباالی های هزینه :4 مسئله

هزینه تحصیل( ) 1مبلغ شهریه، های متقاضیان برای تحصیل در یک دانشگاهیکی از اولویت

را بررسی کنند این موضوع باشد،  است. شاید یکی از اولین مواردی که متقاضیان تحصیل آن

از سطح درآمدی باالیی برخوردار  عموماًکشورهای جنوب  جزبهاتباع کشورهای همسایه 

هند،  های ترکیه،نشگاهاهای ایران باید خود را رقیب ددلیل اکثر دانشگاه ینبه همنیستند 

الملل یک معاونت بین مسئول .های اروپاییعربستان، امارات و قزاقستان بدانند نه دانشگاه

ای اشاره داند و به رقبای منطقهگذاری میدانشگاه را قیمت اصلی مسئله ،دانشگاه علوم پزشکی

رسد، رقیب اصلی ما دالر در سال هم می 17000باالست و تا  نسبتاً های ما شهریه» کند.می

 «های ارزان هند هستند.دانشگاه اآلن

 الیلدبه و گسترده متقاضیان و از دست ندادن نخبگان منطقه  مؤثربرای دستیابی به جذب 

-گذاری متغیر دورهقیمتهمچون هایی به تدوین سیاست ، بایدهادانشگاه رئیسهیئته ،مالی

ورد گیری در مثبات در تصمیمو  های متنوع برای دانشجویانتخفیفایجاد  های تحصیلی؛

 اقدام کنند. برای دانشجو در طول دوره تحصیل میزان شهریه

هزینه شهریه و ها را عدم ثبات در ترین مسئله معاونتبزرگ ،موسسه جذب انکارمند یکی از

یکی از مشکالت، عدم مشخص بودن هزینه کل دوره »گوید: داند و میزندگی در ایران می

                                                           
1 Tuition fee 



 94 |المللیینب یانموسسات جذب دانشجو

 

ها نامشخص و متغیر است. در مردادماه همیشه یک تزلزل تحصیل است. اینجا همه هزینه

معلوم نیست و حتی درصد افزایش  اصالًها داریم یا ریالی و یا دالری، عجیبی در شهریه

با دالر دولتی دانشجو جذب کرده و دانشجو سه  دانشگاهیعلوم نیست. برای مثال شهریه م

ترم  هایبعد دانشگاه گفته باید شهریه را با دالر آزاد پرداخت کنید و شهریه ،خواندهدرس ترم

در شهریور پارسال تصمیم  دانشگاهی دیگریا اینکه،  بپردازید.باید به این نرخ، را هم  قبل

دانشگاه این  کهیدرحالشد.  لغو هانامثبتهمه  یجهدرنتگرفت که شهریه ریالی را دالری کند 

 «ها تالش کرده تا دانشجو را جذب کند.ماه

که خیلی زیاد  گرفتیمدالر می 3000ترمی  ،سال اول» گویدمی یکارشناس بازاریابی دانشگاه

دالر کردیم. اگرچه سیاست ما جذب نخبگان منطقه هست  2000ترمی  شهریه را بعد بود،

بندی ترکیه با طبقه کهیدرحال. ها باالستنداریم و شهریه کار یناای برای ولی ما هیچ برنامه

با این سیاست، نخبگان بیشتری  و گیردمی هاآناز  شهریه متفاوتی دانشجویان به دالیل مختلف،

 «کندجذب می

سکونت زندگی و  هایهزینهقرار دهند  موردتوجهها باید از موضوعاتی که دانشگاهیکی دیگر 

کنند، میگذاری نگاه عنوان یک سرمایهدانشجویان به هزینه تحصیلی به برای یک دانشجوست.

 یک بییاهای سکونت برای دانشجویان قابل توجیه نیست. مدیریت جذب و بازاراما هزینه

بعضی برای  های هند،دانشگاهکیفیت بی خوابگاهی خدمات» یدگودانشگاه علوم پزشکی می

 یتکاتاق ،استدالر  100تا  50های ما ماهی بین است. خوابگاه تحملقابل منطقهدانشجویان 

گران برای های خوابگاهای با اشاره به اینکه کارمند موسسه «هیم.ددالر هم می 300را تا 

 دالر است. 370 در دانشگاهی نفرهیکیک اتاق » گویدمی دانشجویان، خیلی سخت است

یک مدیر موسسه اعزام  «.کنندها استفاده میدانشجویان فقط سال اول از این خوابگاه معموالً
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تر گران استانبولاجاره منزل در تهران از اجاره منزل در » گویددر مقایسه ایران و ترکیه می

 «.تر استامنیت شهر تهران پایین کهیدرحالاست، 

 های تحصیلیو رشته پایین آموزشی: کیفیت 5 سئلهم

ت. کشور های تحصیلی متنوع اسارائه رشتهعدم ها، یکی دیگر از مسائل مرتبط به دانشگاه

ر این دایران عالوه بر وضعیت خوبی که در علوم مهندسی و پزشکی در منطقه دارد و باید 

 ،اشته باشدالمللی، دهای بیندرسای و با طرح صورت حرفهریزی تحصیلی بهها برنامهرشته

ای هدانشگاهدارای شهرت جهانی است،  نیز مذهب و عرفان در موضوعات فرهنگی، معماری،

 اشته باشندد برای گفتن های جدیدیحرف ندتوانمی علوم انسانی و الهیاتهای رشتهایران در 

وبی دانش خود را ختوانند بهنبوده و نمی مسلط المللیهای بینبه زبانها اما اساتید این حوزه

 .ارائه دهند

، سابقه دانشگاه، تجهیزات پیشرفته و یک دانشگاه علوم پزشکی مسئول بازاریابی معاونت

داند را دالیل مهم موفقیت دانشگاه میای رشتهاساتید برجسته و همچنین ارائه دروس میان

هایی برای همه ما رشته اما ها در ایران پایین است،بسیاری از دانشگاهآموزشی در  کیفیت»

نام علوم  های بتوانند در رشتهایم حتی کسانی که معدل پایینی دارند مینوع افراد ایجاد کرده

در صورت داشتن معدل باال به رشته  چند سالدرس خود را شروع کرده بعد از  1زندگی

ایم ای، از ترکیب چندین رشته ایجاد کردهرشتههای میاندوره همچنین پزشکی منتقل شوند.

 «.منطقه ندارندهای ایران و دیگر دانشگاه ( کهنانو داروها)مثل 
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 های ما این است که خیلی ازهای دانشگاهیکی از ضعف»گوید یکی از اساتید دانشگاه می

 و مثل هنر اسالمیهای اسالمی و ایرانی، بخصوص رشته ،های ویژه را نداریمرشته

آید اگرچه ما نمیدانشجوی غربی برای تحصیل رشته کامپیوتر به ایران  عموماً .شناسییرانا

 «.بهتری داشته باشیمتوانمندی  توانیمهم می های فنیرشته در

 جذب مؤسساتمسائل مربوط به  (5

 ایران و کشورهای منطقه آموزش عالینسبت به نظام  یآگاه دانش و: فقدان 1مسئله 

التحصیل(، برای فعاالن حوزه جذب المللی سابق )فارغتجربه زیسته یک دانشجوی بین

کارگیری این افراد مشتاق هستند جذب دانشجو برای به مؤسساتشمند است. زدانشجو ار

 کشورها در ایران آشنایی دارند و هم به فرهنگ انشگاهاین افراد، هم به وضعیت د چراکه

را  مؤسسات، بهترین در دانشگاه جذب دانشجویان مسئول یکمتقاضی آگاهی کامل دارند. 

، مسائل باشند داند که با شرایط تحصیلی در ایران آشنایی داشتهمی یمؤسساتبرای همکاری 

با  و دندرآمد به هر طریقی نداشته باشدانشجو و دانشگاه را درک کنند و فقط دغدغه کسب 

المللی سابق دانشجویان بین ،مؤسساتتوجه به این شروط، بهترین گزینه را برای مدیریت این 

ای را ما از پاییز سال گذشته پروژه توانمند برای ما خیلی اهمیت دارند، مؤسسات»داند. می

های شرکت یاندازراهبه  همچنین جذب دانشجو و مؤسساتنام ساماندهی  م بهتدوین کردی

 «.کنیمکمک میدر این زمینه از دانشجویان خود  نوپا
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مسئول مربوط است.  مؤسساتکه به توانمندی این  است مواردی یکی از ،ارائه خدمات متنوع

-شعباتی از یک شرکت در کشورهای همسایه می»گوید: سابق سازمان امور دانشجویان می

های دولتی و خصوصی توانند با سازمانمی مؤسسات. این داشته باشندتوانند جذب خوبی 

مدت و دوره بازآموزی های کوتاهکشورهای همسایه وارد ارتباط و رایزنی شوند و حتی دوره

 «.ها ایجاد کننددر دانشگاه هاآنبرای 

 ارائه مشاوره به دانشجودر  ایاخالق حرفهاصول  نداشتن: 2مسئله 

دهند و کسب کمی به دانشجویان می کشور اطالعات در مورد قوانین تحصیلی مؤسسات

کنند. اطالعات در مورد شرایط و قوانین آموزشی و تحصیلی را به خود دانشجویان واگذار می

 تأسیسالملل قدیمی )پاکستانی و لبنانی( که در حال حاضر با دو تن از دانشجویان بین

است دانشگاهی »گویند: در این مورد میای در جذب دانشجو فعال هستند ای حرفهمجموعه

که  ویدگدهد ولی آژانس به دانشجو نمیفقط در ترم اول به دانشجویان برتر تخفیف میکه 

 «.برای کل دوران تحصیل بوده کندیمست و دانشجو فکر این تخفیف فقط برای ترم اول ه

به  هدف ما از ورود»دهد های حاکم بر این حرفه ادامه میاخالقیاو با ناامیدی در مورد بی

نداشته دانشجویان جدید  اایم ربدی که در زمان دانشجویی داشته این حرفه این بود که تجربه

 .ها بسیار ناامید هستیماخالقیاز بی اآلناما ؛ علمی برای منطقه باشد قطبیکو ایران  باشند

که به این کار ادامه بدهیم یا نه! ما در قبال خانواده این متقاضیان احساس  یمامانده اآلنما 

آژانس کشمیری، هندی، پاکستانی و ایرانی » «.ها را بدهیمکنیم و باید جواب اینمسئولیت می

ش شهرت دانشگاه هم یآید. براش مهم نیست بر سر دانشجو چه مییو برا ستپول ا به دنبال

 «مهم نیست. اصالً
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 گریی و تنظیمگذارسیاست سطحداشتن نماینده در ن :3مسئله  

 وطه بسیار وابسته است. یکی از مسائل عمدههادهای مربدر کشور به همکاری ن مؤثرجذب 

گذاران است. توسط سیاست هاآنجذب با آن روبرو هستند، عدم شنیدن صدای  مؤسساتکه 

 هاآن باعث فراموشی حقوقب، جذ مؤسساتبدون حضور نماینده  مؤثرنامه تدوین یک آیین

 یرگ یمتصمهای ناظر و ای از خود در سازمانجذب باید دارای نماینده مؤسساتشود. می

من برای بیان مشکالت و مسائل » یدگوفعال جذب می یکدفاع کند.  هاآن حق باشند تا از

 وزارتخانهام، از رئیس دانشگاه گرفته تا مسئول ام و به همه نامه نوشتهخودم پیش همه رفته

 «.کندهای من توجه نمیاما کسی به حرف
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 بندیجمع

شناسایی  هاآنمربوط به  جذب در ایران، مسائل مؤسساتوضعیت  مطالعه بادر این فصل 

عدم وجود مسائلی همچون  .در سطوح مختلفی وجود دارند شدهییشناسامسائل این . شد

توان را میمتناقض فرهنگی  هایسیاست فارسی و به زباناجبار به تحصیل ، جامع نامهآیین

کندی صدور  توان،را می مسائل ترینمهمنیز  اجرایی در سطح. دانستمسائلی در سطح کالن 

. در گفتگو با نام برد مؤسساتارزیابی  عدم و توجهی به تخلفات و شکایاتبی، روادید

 مؤسساتو  هاکه ناشی از تعامل بین دانشگاهاستخراج شد ای دیگر از مسائل خبرگان، گونه

. نوع دیگری عدم درک متقابل، انحصاری و همچنین شفاف یرغهای قرارداد ازجمله بود جذب

 المللیینبو آگاهی نسبت به اهمیت  عدم شناخت شامل و است طها مربواز مسائل به دانشگاه

 یرغو همچنین  هاآنانگیزه بودن الملل و بیتوانمندی کارکنان معاونت بینعدم و  شدن

توان . آخرین دسته از مسائل را میشودمیهای تحصیل و غیررقابتی بودن هزینه یکارشناس

اخالقی های غیررفتارای بودن، حرفهغیر ازجمله ،دانست جذب مؤسساتهای ویژگی ناشی از

 .گذارتوسط سیاست هاآننشنیدن صدای و 

 گذاری مناسب وتوان با سیاستهای ماهوی دارند، ولی مینوع مسائل باهم تفاوت اگرچه

 ترینمهمتدوین یک چارچوب حقوقی جامع، اکثر این مسائل را رفع نمود. در فصل آینده به 

ترین اقدامات ضروری، سیاستی هاییشنهادپ یانب باو  شودمی اشارهاین چارچوب  هایاولویت

.گرددمی بیان
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 مقدمه

در  سالیانه میلیارد دالر 300بیش از  تأثیرهای اخیر با المللی، در سالدانشجویان بین جذب

های است. اگرچه در کشورهای پیشرو سال شدهیلتبدبه یک صنعت جدید  ،اقتصاد جهانی

های روش کار یناپذیرند و برای دانشجویانی از دیگر کشورها می ،هاطوالنی است که دانشگاه

های جذب ند، اما با توجه به رقابت روزافزون در این صنعت، روشگیرمی به کارمتعددی را 

التحصیالن و دانشجویان در نمایشگاه، معرفی توسط فارغ صورت محدود )حضوردانشجو به

جذب دانشجو  مؤسساتو فعالیت جذب نیاز به تخصص جداگانه دارد.  نبوده بگواجوو ...( 

با ارائه  مؤسساتکنند. این توجه میدانشجو ای به جذب وکار حرفهعنوان یک کسببه

دهند، با ارزیابی اولیه میب را افزایش عالوه بر اینکه میزان جذ ،ای به دانشگاهخدمات حرفه

 .دارند تأثیرمتقاضیان جذب کیفیت علمی  بردنو هدایت تحصیلی فرد در باال 

اسناد باالدستی و تدوین  تأکیدو  رویکرد مثبت نسبت به جذب دانشجو در ایران با توجه به

های اخیر در سال ،هاهای دانشگاههای مربوطه و همچنین اصالح ساختارها و رویهنامهآیین

 1392های ای که در فاصله سالگونهبه است توجهی داشتهافزایش قابل میزان جذب دانشجو

هزار نفر رسیده که بیشتر این دانشجویان،  58000نفر به حدود  19000، از حدود 1399تا 

دانشجو الزحمه )کمیسیون( در برابر معرفی جذابیت دریافت حق .هستند یهبورس یرغصورت به

ایران  آموزش عالیکه در مورد شرایط  ها()واسطه شد که تعداد زیادی افراد به دانشگاه باعث

عدم رسیدگی  و وکار ورود کنندندارند به این کسب الزم را و کشورهای منطقه دانش و آگاهی

یی اشتباه دانشجویان، هدایت و راهنما همچون آمدن مسائلی به وجود سبببه این موضوع، 
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و همچنین  هاآنو خانواده  نارضایتی دانشجویان یجهدرنتاست و  انحصار شده خلف، رشوه وت

 را در پی داشته است.ایران  آموزش عالیتخریب چهره 

خصوص مشکالت ناشی از فعالیت هدف این پژوهش، شناسایی مسائل جذب دانشجو و به

. همچنین بود جذب دانشجو در ایران و پیامدهای این مسائل و مشکالت مؤسساتغیررسمی 

کشور  3کشورهای پیشرو در این حوزه به مطالعه نهادی  عملکردبا هدف کسب تجربه از 

مصاحبه  ه مطالعات صورت گرفته از کشورها،. با توجه بشدهپرداختآمریکا، انگلستان و استرالیا 

 17تعداد  ،المللی در ایرانجذب دانشجوی بین مؤسساتالیت و گفتگو با خبرگان در زمینه فع

 .شودمی ارائه هایییشنهادپمسائل  رفعادامه برای  مسئله شناسایی شد. در

 و راهکارهای سیاستی هایشنهادپ

 اتخاذ حالت آبشاری دارند و با ذکرشدههمچون مسائل  شدهارائهسیاستی  هاییشنهادپ

(، بسیاری از مقررات گذاریو  گذارییاستس سطحباالتر )مناسب در سطوح  هایسیاست

 خواهند بود. رفعقابلنیز، سطح دانشگاه و موسسه( تر )مسائل در سطوح پایین

 گذاریمرتبط با مسائل سیاست هاییشنهادپ

 مؤسساتنامه جامع و مشارکتی برای حمایت، هدایت و ارتقاء فعالیت تدوین آیین 

 جذب؛

  های مرزی در زمینه فرهنگی در ایران با استفاده از ظرفیت استانتوجه به ظرفیت چند

 های فرهنگی منسجم و پویا؛جذب دانشجویان کشورهای منطقه و اتخاذ سیاست
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 همچون آموزش با استفاده از ،ترویج زبان فارسی جایگزین درهای توجه به روش 

توان همچنین می ؛ایراندر  زندگی دانشجو محصوالت فرهنگی و تعامالت روزمره

آموزش های بعد، باشد و در سالواسط زبان  با استفاده از آموزش ،در شروع تحصیل

 انجام شود.زبان فارسی  به

 تسهیلگریو  گذاریمقرراتی مرتبط با مسائل هایشنهادپ

 ایجاد رقابت و باال بردن  منظوربه، جذب مؤسساتبندی ای و رتبهارزیابی دوره

 کیفیت؛

  رقابتی شدن با  منظوربه ،بررسی شرایط پذیرش کنسولی متقاضیکاهش زمان

 کشورهای همسایه؛

  های با دانشگاه هاآنفعال، همکاری  مؤسساتمعرفی ایجاد بستری شفاف در زمینه

شرایط تحصیل در ایران، زندگی در  رسانی به متقاضیان در زمینهاطالع مربوطه،

مفید  هاآنهای تحصیلی و رشتههای مختلف شهرهای مختلف و ویژگی دانشگاه

 ؛خواهد بود

 در زمینه جذب  مؤسساتها و برای دانشگاهای حرفه آموزشهای دوره برگزاری

ها نامه شرکت در این دورهو مهاجرت. داشتن گواهی آموزش عالیقوانین آشنایی با 

 .و معتبر باشد سنجشقابلتواند یک معیار و موفقیت در آزمون مربوطه می

 ( ویژهتلفن شماره  )همچون تعیین برای پایش و نظارت های اختصاصیفرایند ایجاد

و  مؤسساتالمللی و متقاضیان در مورد فعالیت بین نظرخواهی از دانشجویانبرای 
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 انباعث افزایش اعتماد متقاضیتواند ، میسیدگی به تخلفات و شکایاترو  هادانشگاه

 ؛گرددآموزش عالی به سیستم 

 مؤسساتها با تعامل دانشگاه مرتبط با مسائلپیشنهادی 

 ؛جذب مؤسساتبا  هاسازی قرارداد دانشگاهشفاف 

 ها؛و دانشگاه مؤسسات متقابلتعهدات  عمل به تضمین برای معیارهایی تعیین 

 ؛شوندها و فرایندهای کاری که به انحصار و فساد منجر میرویه اصالح 

   پذیری و تعیین شرایط ویژه برای بر اساس شایستگی و رقابت مؤسساتهمکاری با

 ؛همکار مؤسسات

 ؛مؤسساتهمکاری با  به های جذب،واسطهالتحصیالن و فارغ یدهسوق 

  در سایت دانشگاه؛ مؤسساتاعالم اسامی 

 های رقیب در منطقه؛ها بر اساس رفتار دانشگاهرقابتی کردن مبلغ کمیسیون 

 هادانشگاهوضعیت مرتبط با های پیشنهاد

 ؛المللبخشی به کارمندان بخش معاونت بینایجاد شرایطی در دانشگاه برای انگیزه 

  ؛المللی شدن دانشگاهو کارمندان در مورد اهمیت بین علمییئتهآشنا کردن اعضای 

 قوانین کنسولی و های خارجیافزایش توانمندی کارمندان معاونت در زمینه زبان ،

 ؛انرفتار با دانشجوی

  ؛در دانشگاه همچون شورای دانشجویان خارجی یفرابخشایجاد نهادی 



 106 |المللیینب یانموسسات جذب دانشجو

 

 ؛در دانشگاه ایرشتهینبهای تحصیلی ایجاد دوره 

 ؛نخبگانحمایت تحصیلی برای  های گوناگونشیوههای متغیر و تعریف ارائه شهریه 

 در طول تحصیل؛ ی دانشجوهانرخ شهریه بخشی بهثبات 

 های منطقه؛رقابت با دانشگاه راستایهای شهریه در تخفیفها و اعالم شفاف بورسیه 

 جذب مؤسسات پیشنهادهای مرتبط با

 آموزش عالیهای آموزشی در مورد قوانین جذب به گذراندن دوره مؤسسات تشویق 

 زندگیفرهنگی و اقتصادی در مورد شرایط  هاآندر ایران و همچنین افزایش آگاهی 

 در ایران؛

  ؛هاآنبرای حمایت از منافع  صنفیایجاد یک تشکل 

 صداقت، بر اصول  تأکید) جذب مؤسساتای برای تدوین یک مرامنامه اخالق حرفه

 ؛(طرفیو بی ای بودن، شفافیت، رازداری، همکاریحرفه

  های ارتباطی در المللی و ایجاد شبکههای بینبرای همکاری مؤسساتتوانمندسازی

 کنند.از سابقه متقاضیانی که معرفی میکشورهای منطقه برای شناخت بهتر 

 جذب دانشجو مؤسساتاقدام برای رفع مسائل های اولویت

صورت به (13)که دارای اولویت باالیی هستند را در شکل  هایییشنهادپتوان راهکارها و می

 خالصه بیان نمود.
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 جذب مؤسساتدهی سامان ی درسیاستاولویت  .13-کلش

 همه ای جامع با مشارکتنامه: تدوین آیینگذاریدر سطح سیاست ؛اولویت اول

 نفعانذی

های نامهآیین .را دارداولویت  باالتریننفعان جامع و با مشارکت همه ذی اینامهآیین تدوین

که در متن این گزارش  دارند فراوانی جذب و اعزام نقایص مؤسساتدر زمینه فعالیت  موجود

 مؤثرای تدوین شود که تمامی شرایط گونهنامه جدید باید بتواند بهاشاره گردید. آیین هاآنبه 

داشته  تأکید نیز ایهمکاری و اخالق حرفه ،بر تعامل و یردبرگرا در  مؤسساتبر فعالیت 

را در  مؤسسات خواهند کرد، یتحما ،مؤسساتیت فعالاز نامه عالوه بر اینکه این آیین باشد.

 مداخلهو همچنین بدون  کندمی هدایت شانپذیری و ارتقاء کیفیت خدماترقابت راستای

ارزیابی نظارت، آموزش،  ،تخصصی-های عمومیبا تقویت سازمان، هاآنمورد در کارکرد بی

ها و دانشجویان از کیفیت خدمات تا دانشگاه کندمیرا تضمین  مؤسساتبندی و رتبه

 .گردند مطمئن مؤسسات
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رسیدگی به ، : ایجاد زیرساخت تعاملیتسهیلگریگری و در سطح تنظیم ؛دوماولویت 

 تخلفات و شکایات

شود که شرایط ورود  مقررات گذاریای گونه، باید بهتسهیلگریگری و در سطح تنظیم

 مؤسساترسانی بهتر از فعالیت با ایجاد زیرساختی برای اطالع شود، جذب، تسهیل مؤسسات

های آموزشهمچنین ارائه ، ضروری است. تریعسردریافت شکایات و گزارش تخلفات و 

یکی از دیگر  ،اجتماعی ایران-نگیو شرایط فره آموزش عالیالزم جهت آگاهی از نظام 

با تعیین  ،تواند در آیندهمی گذارمقررات .یردقرار گموضوعاتی است که باید در دستور کار 

 بندی نماید.را بر اساس کیفیت خدمات رتبه هاآنهای روشن ارزیابی، معیارها و شاخص

 المللها و نظام انگیزشی در معاونت بین: اصالح رویهدر سطح دانشگاه ؛اولویت سوم

متنوع نمودن شهریه  ،هاالملل دانشگاههای معاونت بینرویه اصالح نیز در سطح دانشگاه

همچنین  های تحصیلی وو ارائه بورسیه هاآنهای تحصیلی متقاضیان بر اساس شایستگی

 گذاراهمیت باالیی دارد. در این زمینه سیاست دهی به کارکناننظام انگیزشی و پاداش اصالح

 د.نالمللی شدن سوق دهبین به سمتها را با تدابیر تشویقی، دانشگاه باید گذارمقرراتو 

 ای و اخالقیرفتار حرفه لزوم رعایتموسسه جذب: در سطح  ؛اولویت چهارم

است و دارای قواعد و اصول اخالقی ای حرفه وکارکسبیک  المللییان بینجذب دانشجو

باید به این اصول جذب مشخصی همچون صداقت، شفافیت و همکاری است، یک موسسه 

نوین، هدایت نامحسوس  گذاریمقرراتگذاری و در سیاست پایبند باشد. هاآنو به  بودهآگاه 

ای . یکی از این ابزارها، ترویج اخالق حرفهاولویت باالیی دارداستفاده از ابزارهای نرم  و
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-قاعدهتواند از می به آن یبندیبه پا مؤسساتالزام  و ایای اخالقی و حرفهبیانیه است. وجود

 جلوگیری کند. ،شودکننده که به انحصار و امضاهای طالئی منجر میاضافی و محدود گذاری

 اقدامات ضروری

 تسهیلگریگری و ، تنظیمگذاریمشخص نمودن نهاد مرجع سیاست (1

گذاری دارد. در نظام یک مرجع مشخص سیاستنیاز به هر سیاستی در هر سطحی از تدوین، 

و همچنین بهداشت، درمان و  وزارت عتفدستگاه  وجود دو یلبه دلایران  آموزش عالی

-سیاست منظوربهعالی  نهادیکفعالیت دانشگاه آزاد، نیاز به  هاآنآموزش پزشکی و در کنار 

نهادهایی همچون هیئت دولت، شورای عالی  جهتینبدضروری است،  مطلوب گذاری

گذاری کالن برای دانشجویان ب فرهنگی، شورای عالی عتف و شورای راهبردی سیاستانقال

رسد از بین نهادهای می ه نظرب. دارندیتصالحگذاری در این زمینه سیاست خارجی برای

تدوین سند نقشه جامع علمی کشور و  یلبه دل شورای عالی انقالب فرهنگیبرده شده، نام

گذاری کالن برای دانشجویان شورای راهبردی سیاست و بویژه اسناد باالدستی فرهنگی

 د.ناولویت باالتری داشته باش خارجی

سازمانی با توانمندی باالی اجرایی است. در زمینه اجرای برای اجرای موفق هر سیاستی نیاز به 

های مرتبط بتواند کلیه سازمان است که سازمانیجذب دانشجو نیاز به  مؤسساتنامه آیین

آموزشی، امنیتی، قضایی، خارجه و فرهنگی و ... را با همدیگر هماهنگ کند. تشکیل  ازجمله

 رسیدگی به شکایات و تخلفات و باالخره ها،، ایجاد زیرساختمؤسساتکارگروه ارزیابی 

وظایف  ازجمله ،در راستای فرهنگ ایرانی اسالمی مؤسساتایجاد شرایط رشد و پرورش 
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و چابکی این  یرمشارکت پذبودن،  گراعملاصلی این نهاد اجرایی خواهد بود. ضرورت 

 عنوانبهها اهجذب دانشجو و دانشگ مؤسساتکند که این سازمان بیشتر به سازمان ایجاب می

 سازمان امور دانشجویانشود پیشنهاد می جهتینبددهنده خدمت، نزدیک باشد. دو نهاد ارائه

 تسهیلگریگری و المللی متولی تنظیمبا توجه به سابقه اجرایی خود در زمینه دانشجویان بین

 .در این زمینه باشد و اختیارات مناسب جهت فعالیت به این سازمان تفویض گردد

 کنندگان خدمتتسهیل فعالیت ارائه (2

به  مؤسساتجذب در ایران، رفع موانع ورود این نوع  مؤسساتبا توجه به اهمیت فعالیت 

بازار جذب دانشجو ضروری است، یکی از این موانع، اجبار موسسه به کسب مجوز برای 

 موسسه(، 100باالی حداقل ) دارد جذب مؤسسهی توجهقابلایران نیاز به تعداد فعالیت است. 

باید جنبه حمایتی و  گذاریمقرراتگذاری و عالوه بر سیاست دولت مداخله جهتینبد

تدوین شود دولت باید با که در جدول زیر مشاهده می طورهمان .داشته باشد تسهیلگری

در اسرع شکایات و تخلفات  و رسیدگی به محوریهمچون ثبت و طراحی سازوکاری مقررات

جذب  مؤسساتی از توجهقابلمیزان  ؛ تارا تسهیل کند مؤسساتوقت، شرایط فعالیت قانونی 

-نامهای و کسب گواهیرا به سمت فعالیت حرفه هاآن های بعد،سال ؛ ودانشجو به وجود آید

 های تخصصی سوق دهد.
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 روش آغاز فعالیت یک موسسه جذب دانشجوبهترین  .6-جدول

تعداد  نیاز بازار نقش دولت گرییمتنظکارکرد  فعالیت روش آغاز

 مؤسسات

 محوریثبت

 نظارت پسینی

 مقررات

 سازوکارطراحی 

 رسیدگی به شکایات

 گذاریسیاست

 گریتنظیم

 تسهیلگری

 کم خلق و ایجاد

 محورینامهگواهی

 

 و رصد، یسازآگاه

 ارزیابی

 گذاریسیاست

 گریتنظیم

 یساز یرقابت

 متنوع سازی

 و زیاد متوسط

 

های ، مسئولیتتسهیلگریو  گذاریمقرراتاین پژوهش، با توجه به اولویت باالی  یدر انتها

در جذب  مؤسساتنسبت به دو نهاد دانشگاه و گذار، گذار و مقرراتهای سیاستنهاد متقابل

 گردد.صورت خالصه ذکر میبه اول زیرجد
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 جذب مؤسساتو  گذارمقرراتمتقابل نهاد های مسئولیت .7-جدول

 جذب مؤسساتهای مسئولیت جذب مؤسساتنسبت به  گذارقاعدهوظایف 

مشارکت در شناسایی تخلفات و رسیدگی به  رسیدگی به تخلفات و شکایات

 عادالنه برای متخلفان یرأشکایات و صدور 

بخشی آگاهیگذار در جهت همکاری با سیاست هاگیریدر تصمیم مؤسساتمشارکت دادن 

 متغیر محیطی نسبت به شرایط

 المللیای در سطح بینفعالیت حرفه در منطقه یریپذرقابتبرای  مؤسساتکمک به 

 اعالم شفاف گزارش کار سالیانه به مراجع مربوطه مؤسساتبندی ارزیابی و رتبه

 رعایت قانون )حقوقی و فنی( یازموردنهای ایجاد زیرساخت

 پذیریای و رقابتپایبندی به اصول حرفه منافع انحصار و تعارضجلوگیری از ایجاد 

 آگاهی الزم در مورد کشورهای بازار هدف کسب به کشوری خاص مؤسساتکردن فعالیت نمحدود 

 در احراز هویت متقاضی همکاری روادیدامور کنسولی و صدور  زمانمدتکاهش 

تسریع سازگاری فرهنگی اجتماعی همکاری در  های فرهنگی و اجتماعی منسجمتعیین سیاست

 متقاضی

 ایرعایت اخالق حرفه برخورد قاطعانه با متخلفان

 تالش برای رشد و پیشرفت کاهش موانع فعالیت و تسهیل ورود به بازار

 های الزمرعایت شرایط ضروری و کسب گواهی و استاندارد یرسنجش پذتدوین معیارهای روشن و 

 پذیریاصل انصاف و رقابت پاسخگویی، رعایت و فرآیندهای کاری گذارییمتقدر  مداخلهعدم
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 و دانشگاه گذارمقرراتهای متقابل نهاد مسئولیت .8-جدول

 مسئولیت دانشگاه گذارو قاعده گذاریاستس یتمسئول

 مؤسساتقانونی و اعالم  مؤسساتهمکاری با  یمؤسسات قانون یاسام اعالم

 همکار در سایت دانشگاه

گزارش تخلفات و شکایات دانشجویان از  از مؤسسات یاتبه تخلفات و شکا رسیدگی

 مؤسسات

در  یتخصص یمؤسسات، ارائه گواه امتیازبندی

 یدر حوزه خاص دانشگاه یتفعال ینهزم

 ای جذبحرفه مؤسساتجذب دانشجو از طریق 

  

 یهمکار یالزم برا هاییرساختز سازیفراهم

 (یفن حقوقی،) مؤسسات با هادانشگاه

 مؤسساتبا  منعقدشدهشفاف کردن قراردادهای 

 مشارکت فعال در جلسات و ارائه نظرات کارشناسی هاالملل دانشگاهینب اموربا مشارکت  گیریتصمیم

ارائه ، المللیبیندر سطح  های درسیارائه برنامه در داخل یساز المللیینبه دانشگاه در مورد ب کمک

های تحصیلی به ارائه بورس، های رقابتیشهریه

 المللبین های اموراصالح رویه، نخبگان

 یغدر خارج )تبل یساز المللیینب یبرا کمک 

 (المللیینب هاییهمکار یلدانشگاه و تسه

های های تحصیلی، رشتهشفافیت در مورد بورسیه

 شدهارائههای درسی و اعتبار مدارک طرح تحصیلی،

 یاستفاده از زبان واسط برا یطدر شرا تسهیل

 هادر دانشگاه یستدر

های ادغام و سازگاری فرهنگی اجرای برنامه

 اجتماعی برای دانشجویان

 



 

 

 

 

 

 

 هاپیوست
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 بیانیه لندن؛: 1پیوست 

 اصول این بیانیه موارد زیر است. ازجمله

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

 کند؛می

و تعارض منافع به خطر  یدارجانب ای خود را بافعالیت حرفه ،موسسه :طرفیبی •

 ؛اندازدینم

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

 برد؛می کار

دریافت هزینه خدمات )از  در مورد یژهوبه، موارد تعارض منافع ،موسسه شفافیت: •

 کند؛دانشجو و یا دانشگاه( را بیان می

 کند؛متقاضیان را رعایت میاطالعات  گیمحرمانموسسه  رازداری: •

 نماید؛را رعایت میقوانین و مقررات مربوطه  موسسه :مندقانونرفتار  •

 شود تأمینکه منافع مشتریان و جامعه  کندفعالیت می ایگونهبهموسسه  بودن: مؤثر •

 باشد.هزینه داشته  خودشحتی اگر برای 
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های ذینفع تواند اعتماد و اطمینان گروهاست که این حرفه می پایبندی به این اصول ابزاری

 را جلب کند.

 اصول بیانیه لندن:

 کنند.کار عمل میوبر اساس اخالق کسب ،کارگزاران و مشاوران .1

 دهند.دقیق و صادقانه را به روشی اخالقی ارائه می اطالعات ،کارگزاران و مشاوران .2

با  یشفاف مالی های کتبی، روابطنامهاستفاده از توافق با ،کارگزاران و مشاوران .3

 کنند.ایجاد میها دانشگاهدانشجویان و 

از منافع  ،(یالمللبین فعال در زمینه آموزش ابتدایی در سطح) کارگزاران و مشاوران .4

 کنند.خردساالن محافظت می

-دهند که دانشجویان بینارائه می روزبهو  شفافاطالعات  ،کارگزاران و مشاوران .5

 آگاهانه انتخاب کنند.تا سازد المللی را قادر می

 کنند.ای عمل میحرفه صورتبه ،کارگزاران و مشاوران .6

بهترین  با استفاده از ،برای باال بردن استانداردهای اخالقی ،کارگزاران و مشاوران .7

 کنند.همکاری می هادانشگاهبا  ی ارائه خدمت،هاروش
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 : بیانیه اصول عملکرد صحیح کشور آمریکا؛2 پیوست

 .شودمیهای محوری این بیانیه معرفی در این قسمت ارزش .

 :بیانیه اصول عملکرد درست های محوریارزش

 نام یک فعالیت کار در زمینه مشاوره، پذیرش و ثبت ،باور به اینکهای بودن: حرفه

 و کارگزار باید مخصوص به خود را داشته باشد یرفتار اخالقای است و باید حرفه

 ؛نفعان دارد احساس مسئولیت کنددر زمینه درستی کار خود و اثری که بر ذی

  :نام از طریق مشاوره، پذیرش و ثبت در زمینه مؤثرباور به اینکه فعالیت همکاری

 یابد؛افزایش می امورمشارکت در 

  :؛یک کارگزار استاعتماد، احترام متقابل و صداقت اساس کار اعتماد 

  :هاآندانشجویان، خانواده ازجمله  همه افرادبه  آموزش اهمیت اعتقاد بهآموزش ،

 عموم مردم و همکاران؛

 منصفانه و عادالنه باشد؛ رفتار با دانشجویان بایدباور به اینکه : انصاف و عدالت 

 :باید مسئوالنه در خدمت حفاظت از  کارگزاران باور به اینکه مسئولیت اجتماعی

 باشند.حقوق و دسترسی دانشجویان به آموزش عالی 

 باید به موارد زیر پایبند باشند. NACACهمه اعضا عضو در نامه اعضا: پیمان

لی فرآیند پذیرش قرار اص اولویتمحافظت از منافع کلیه دانشجویان را  ،اعضا. 1

 ؛خواهند داد
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افراد کنند و همه یم یابیارز یفرد یهایترا بر اساس صالح یاندانشجو ،. اعضا2

 دهند؛می مشارکت یرشپذ درروندرا  )دانشجو، خانواده و دانشگاه(

را به  آموزشی سساتمؤ یمال یهاو کمک یرشپذ یقاطالعات دق ،. اعضا3

 ؛دهندیارائه م یاندانشجو

 نامثبت یخود و انتخاب برا پذیرشمحل  در مورد یاندانشجو یماز تصم ،اعضا .4

 ؛کنندیم حمایت

 کنند؛رفتار می محترمانهو  یاخالق ؛نامثبتو  جذبمشاوره،  خدماتدر  ،اعضا. 5

مالی،  حمایتهای تالش خواهند کرد تا در مورد فرآیندها و سیاست ،. اعضا6

 ؛دانشجویان واجد شرایط فراهم کننددسترسی برابری برای 

 حفظ و یانو فدرال در مورد رفتار با دانشجو یالتی، ایمحل ینبه قوان ،. اعضا7

 پایبند هستند؛ هاآناطالعات محرمانه 

 یرشمربوط به پذ زمانی یهاو مهلت یفاز تعار یاز مجموعه مشترک ،اعضا .8

 خواهند کرد. یبانیپشت

کنند.یاجرا مرا  آن ویبانی کرده پشت ،اصول عملکرد خوب یانیهاز ب ،اعضا. 9
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نظام ملی (. 1397) ، احسان و زمانیان، مرتضی.زادهمحمد ، امیراحمد.ذوالفقاری ید محمدصادق.س ،مامیانا

های مجلس تهران: مرکز پژوهش .گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی. مفهوم تنظیم1گری تنظیم

 شورای اسالمی

نگاهی به جایگاه ایران در بازار جذب  .مرزها سوییناتحصیل در (. 1399) میرحسینا ،ساززادهچیت

های بالقوه(. تهران: کتابسرای مهاجرت ها و ارائه فرصتالشالمللی )مروری بر چدانشجویان بین

 دیاران

 (. تحلیل محیط نهادی نوآوری در گذار به صنایع دفاعی فردا.1388) جواد. وزیریو  حمیدرضا زادهفرتوک 

 .75–35(. 1)3 ،اندیشه مدیریت

 .فناور یانبندانش. 1399 سالنامه مهاجرتی ایران(. 1399ایران. ) مهاجرت رصدخانه

 .فناور یانبندانشانتشارات  .1400سالنامه مهاجرتی ایران (. 1400ایران. ) مهاجرت رصدخانه



 

 

 


