
 

 طرح پژوهشی ۀنامسفارش

 عنوان:

 ویان مستعد برتر وجدانش و نگهداشتجذب  ۀی بهینهاو تدوین استراتژی، ارزیابی شناسایی طرح جامع»

 «غیر ایرانی سرآمدان

 هدف و ضرورت انجام طرح: 

اهداف  شبردیدر پ یالمللبین یو فرهنگ یاز مرز کشورها فراتر رفته و ارتباطات علم گریبه نسل د یامروز، انتقال دانش و تجربه از نسل یایدر دن
 یالمللنیب انیجذب و حفظ دانشجو ان،یدانش بن یدر اقتصادها ژهیبه و ؛شودمی یتلق ریو اجتناب ناپذ ینیع یکالن جوامع، ضرورت یهااستیو س
نقش  انیمبدأ دانشجو یقدرت نرم در کشورها شیو افزا زبانیدر کشور م یسعه اقتصادشغل و تو جادیکار ماهر، ا یروین شیتواند در افزامی

سال  رنفر د ونیلیم 1/2در جهان از  یالمللنیب انیتعداد دانشجو ری، در دو دهه اخ1400 رانیا یسالنامه مهاجرت یهابر اساس داده .داشته باشد
 انیجذب دانشجو یبرا یابلندپروازانه یهابرنامه ،یرقابت جد کیمختلف در  یو کشورها دهیرس 2018نفر در سال  ونیلیم 6/5به حدود  2000

 1399هزار نفر در سال  3/44به حدود  1390هزار نفر در سال  5/5ازحدود  یخارج انیدانشجو تیجمع زین رانی. در اانددهیتدارک د یالمللنیب
و حضور فعال  یالمللنیب انیجذب دانشجو تیدارد اما نشان از درک اهم یادیتوسعه فاصله زششم  ةبرنامآمار با اهداف  نیاست؛ گرچه ا دهیرس
 بومستیز یهارساختیبودن زایجذب و نگهداشت استعدادها و عدم مه تیریمد یهاهیو رو نیوجود، فقدان قوان نیا با .است یبازار رقابت نیدر ا

 یو استفاده حداکثر یالمللنیب انیمتعدد جذب دانشجو یو اجتماع یاقتصاد یهارفتن فرصتآموزش در کشور منجر به از دست یالمللنیبازار ب
 نی)از ب 102در رتبه  رانیاستعدادها، ا یبرا یریپذرقابت یبر اساس شاخص جهان 2020که در سال  یبه گونه ا ست؛بازار شده ا نیاز منافع ا

 .کشور جهان( قرار گرفت 132
 یالمللبین یهامهاجرت ییایاز پو یحیدر کشور با درک صح و حامی مستعدان پرورش، رشد یمتول یاز نهادها یکینوان نخبگان به ع یمل ادیبن

، هادهیا شرفتیبستر پ جادیاز جمله ا رخالق و نوآو یانسان یهاهیبه عنوان سرما مستعد انیحاصل از جذب دانشجو یو با در نظر داشتن منافع مل
 یو اجرا یریزبرنامهدر حال  ،یتیجمع یهایگذاراستیس یدر راستا یو حت ، ارزآورییبه منافع مشترک برون مرز یابیتبادل تجربه و دست

 کردیرو، در رونیکشور است. از ا یابه اهداف توسعه یابیدست یچرخش نخبگان برا کردیرو تیتقو یبرا رمنفعالنهیمنسجم غ یهابرنامه
گیری و بهره ینخبگ رةیبه دا دنیبخشبر وسعت یکشور در امور نخبگان مبن یاهداف کالن سند راهبرد لیاستعداد در ذ تیرینگر به مدجامع

سازی شناخت و همکاری متقابل نخبگان مسلمان زمینه ،یالمللبینو  یحداکثری از توان اجتماع نخبگانی در مدیریت تحوالت کشور در سطح مل
، لزوم توجه به طراحی 5در راهبرد کالن  3 یراهبرد مل 8و  7، 6، 2 یاقدامات مل لیجهانی، در ذدر سراسر جهان و جذب نخبگان در سطح 

در حوزه  ی آموزشی، پژوهشی و مهارتیهادر زمینه یسازوکارهای حمایت جادیو ا یو اجرای یقانون یی ارزیابی، تالش برای رفع خألهاهاشاخص
 برجسته ساخته است. شیاز پ شیب راور در کش آموختگان غیر ایرانیدانشجویان و دانش

 یو مشارکت در اجرا یمفاد اسناد باالدست یسازییدر اجرا ییافزاو هم یهمکار یششم توسعه و در راستا ةهمسو با اهداف برنامعالوه بر این، 
 2بند ج ماده  6 فیداخل و خارج از کشور )رد یرانیرایو غ یرانیجذب متخصصان ا یبرا یریزبرنامهبر  یمشترک مبن فیو وظا هاتیمورأم

 یبا کشورها یآن( و تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناور لیو تبصره ذ یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق التیو تشک فیقانون اهداف وظا
ادامه  یامدهایگذار، موانع و پ ریتأث یهامؤلفه ییشناسا ،کشور( ینقشه جامع علم 9منطقه و جهان اسالم )راهبرد کالن  یکشورها ژهیبه و گرید

کشور و گسترش  یهاالمللی دانشگاهبه منظور توسعه هویت بین یالمللبینو متخصصان  اساتید جذبسایر کشورها و  دتحصیل جوانان مستع
 کشورها از اهداف طرح جامع حاضر است.با سایر  رانیا یجمهوری اسالم یو فرهنگ یروابط علم

 نیدر ع و، چالش هابه آن قابل ارائه التیتسه یابیو ارز رانیا میمق یاتباع خارج سرآمدان ییشناسا یهاروش یموضوع بررساز سوی دیگر، 
پناهندگان در  یهاتیجمع نیاز بزرگتر یکیاز  رانیا یاسالم یجمهور یزبانیم یاست که با در نظر گرفتن سابقه طوالن یابالقوه تیحال ظرف

 زبانیانطباق و ادغام مهاجران و پناهندگان در جوامع مدر واقع،  است. افتهیمضاعف  یمنطقه، ضرورت ریبا توجه به تحوالت اخ ژهیجهان، به و
محور از  نی. ادینما فایا ینقش موثر یو اقتصاد محل یفرهنگ -یدر توسعه اجتماع تواندیاست که م یاندازبه واسطه آموزش و اشتغال چشم

تعهددار، مناطق  یهادر رشته رشیبودن پذممنوع ،یتینمونه مدارک هو یکشور )برا یآموزش مالزامات ساختار نظا ریتأث یطرح با هدف بررس



 یدسترس زانیبر م یو فرهنگ یاجتماع یهاچالش نی( و همچنو غیره هیالزام پرداخت شهر ،یرانیرایاتباع غ لیانتخاب محل تحص یممنوعه برا
 نخبگان راهگشا باشد. یمل ادیدر بن دیو مصوبات جد داتینه اتخاذ تمهیدر زم تواندیم یلیمستعد تحص یاتباع خارج یبه خدمات آموزش

جذب  نهیبه یهایاستراتژ نیو تدو یابیارز ،ییطرح جامع شناسابا توجه به اهمیت تمام ابعاد اجرایی و  نامهوهیشیک  نیتدوبه منظور بنابراین 
پذیرش پیشنهاده طرح پژوهشی به شرح  مستقل محورهای ،رانیا یهادر دانشگاه یرانیا ریمستعد برتر و سرآمدان غ انیدانشجونگهداشت و 

 گردد:زیر اعالم می

 
 ی ایران هادانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه :1محور 

 یهاسسهؤم، هادانشگاهغیر ایرانی شاغل به تحصیل در  انیدانشجو یاستعدادها ییشناسای ارزیابی کمی و کیفی هاتدوین شاخص 
 یو مراکز پژوهش یآموزش عال

 حقوقی و کنسولی ، رفاهی،آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگیی هادر زمینهقابل ارائه  التیتسهسنجی نیازسنجی و امکان 

 داخل و خارج از کشور توسعه اثربخشی و اثرگذاری دربرای نگهداشت و ه اقدام متدوین برنا  

 

  ی ایرانهادانشگاه در یالمللبین مستعد برتردانشجویان  پذیرش: 2محور 

  و بهداشت، درمان و آموزش  یو فناور قاتیعلوم، تحق نیوزارت یالمللبین انیدانشجو رشیپذ یهانامه وهیشارزیابی اقدامات و بازبینی
 و مستعد  سرآمدی مرتبط با پذیرش دانشجویان های با تأکید بر دستورالعملپزشک

 
 های اجرایی کشورو سایر دستگاه هادانشگاه در یالمللبین سرآمددانش آموختگان  جذب : 3 محور

 هادانشگاهبا  خارج از کشور میمق غیر ایرانیو  یرانیاو متخصصان  اتیداس آموختگان،دانش ینامه همکارنییآ ارزیابی اقدامات و بازبینی ،
 های اجرایی کشور به دو صورت موقت و دائمو سایر دستگاه یمراکز پژوهش، یآموزش عال یهاموسسه

 

 ایران میمق یاتباع خارج سرآمدان دانشگاهیجذب  نهیبه یهایاستراتژ نیو تدو ییشناسا: 4محور 

  یهاچالشو واکاوی  یو مراکز پژوهش یآموزش عال یها، موسسههادر دانشگاهسنخ شناسی اتباع خارجی مقیم ایران شاغل به تحصیل 
 .دانشجویان مستعدبه  یخدمات آموزشتسهیالت و به  یدسترس زانیبر م یو فرهنگ یاجتماع، یآموزش مساختار نظا

 
الملل، و نگهداشت استعدادهای برتر بنیاد ملی نخبگان در حوزه بین جذب هایفرآیند یهارویهقوانین و  و یا تدوین بازنگریدر جهت در نهایت، 

 مرتبط،ی هازمینهمطرح شده یا  ف کمی و کیفیاهدابرای پیشبرد  اثربخش یهاراهبردها و اقدامارزیابی وضع موجود و مطلوب و در نهایت ارائه 
 گردد. میپیشنهاد 

 

 ح: های مورد انتظار انجام طرخروجی

 
 ها و تجربیات سایر کشورها نامهتحلیل مطالعات صورت گرفته، اسناد و آیین( 1* مرحله 

در  پذیرفتهانجامو اقدامات  گراننفعان، کنشو احصای ذی مقررات و اسنادو همچنین مطالعه  داخلی و خارجی ی اخیرهاپژوهش نهیشیپبررسی 
در ارائه انواع خدمات و  دارای شباهت فرهنگی منتخب یکشورها اتیجربارزیابی تگردد؛ در این مرحله معرفی و میپیشنهاد  خصوص نیا

 به یآموزش و تسهیالت رائه خدماتمرتبط با ا یآماری هااز تلخیص به روزترین گزارشهمچنین ؛ مطلوب استهای هدف گروهتسهیالت به 
 . شودمیو به طور کلی جهان استقبال  رانیاهای دانشگاهدر  دانشجویان غیر ایرانی

 

 ( ارزیابی وضع موجود مقررات و تسهیالت از دید کنشگران2* مرحله 
اساتید ، مستعد غیر ایرانی شجویاندان ژهیوهکنشگران آن، ب دیاز د التیتسهمقررات و بر اساس مطالعات مرحله قبل الزم است تا وضع موجود 

شود. استفاده از  یابیارز ی، به خوبهابین الملل دانشگاهو معاونت  یالملل نیب انیاداره کل دانشجو، یالمللبیناعضای هیأت علمی ، آنها
 نیاطالعات ا یکنشگران، ابزار گردآور نیمؤثر با ا یهانشست یو برگزار یرحضوریو غ یحضور یهامعتبر، انجام مصاحبه یهاپرسشنامه



، مستقیم و غیر مستقیم گذار ریتأث یهامؤلفه از یدارد. ارائه فهرست مناسب و جامع یاتیح یآن نقش یانیپا نتایجکه در  رودیمرحله به شمار م
 یهایخروج نیاز مهمتر یرانیو جامعه ا غیر ایرانیسرآمدان  یموجود برا مدت کوتاه مدت و بلند یمثبت و منف یامدهایموانع و پ، هاتیمحدود

 .مرحله است نیا
 

 ریمستعد برتر و سرآمدان غ انیدانشجو سازی اثرگذاری، جذب و زمینهشناسایی کارآمد یالگوها( پیشنهاد 3* مرحله 

  ، پژوهشی و رفاهییآموزش التیتسه خدمات و پیشنهاد مقررات ارائهو  ، تبیین نقش هر یک از نهادهایرانیا
، شناسایی یکارآمد برا یالگوها ،ییتا در مرحله نها رودیخبرگان، انتظار مپنل از نظرات کارشناسان و  یریگبر اساس مراحل قبل و با بهره

 ، پژوهشی و رفاهییآموزش و تسهیالت خدمات ارائه مقرراتو دانشجویان مستعد برتر و سرآمدان غیر ایرانی  اثرگذاریبرای سازی جذب و زمینه
برای اصالح بندی اجرای آنها هر یک از نهادها و زمانهای اثربخش و عملیاتی و اقدام ، وظایفدر این الگو باید راهبردهاارائه شود. آنها  ویژه

 وضع موجود ارائه گردد.
 

 :شنهادی(ی)پ روش انجام طرح
های ، تهیه پرسشنامه، مصاحبههای آماری مرتبط، آمار و تحلیلموجود مدارکمطالعه اسناد و است.  1پژوهش مذکور، از نوع آمیخته

ی هاروشاز  SWOT بر اساس مدل غیر ایرانی و اعضای هیأت علمی دانشجویانهای خبرگانی و مراجعه به ، پنلو عمیق ساختاریافتهنیمه
  این پژوهش است. پیشنهادی

به طور مستقل پیشنهاده طرح پژوهشی خود را ارسال  هر یک از محورهای مذکورتوانند در میالزم به ذکر است هر یک از پژوهشگران محترم 
 نمایند. 

 ماه 6مدت زمان انجام طرح: 

 

                                                           
1 Mixed method  


