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  133تا  125): 12( 17؛ 1396/ يدر آموزش علوم پزشك يتحول و نوآور يها بسته نامه ژهيآموزش در علوم پزشكي /و مجله ايراني

  
مقدمه  

دهد آموزش عالي همواره  مي تا به امروز نشان زدهميدانشگاه در قرن س نيتحوالت آموزش عالي از ظهور اول يبررس
 يالملل بينشدن و  يي آموزش عالي، جهانها نظامتحول در  جادي). دو مورد از عوامل ا1بوده است( ريو متغ اينهادي پو

بر فراز مرزها و هر  ها دهيو ا ها شاقتصاد، دانش، مردم، ارز كنولوژي،افتادن ت انيبه جر عنيي). جهاني شدن 1(است شدن
 ريتحت تأث ها دانشگاه). همه 2دهد( مي قرار ريسنن، فرهنگ و انتظارات تحت تأث خ،ينظر از تار  صرفاي  كشوري را به گونه

). به 5تا3(است گذاشتهبه جاي  قييعم راتيجهاني شدن هستند و جهاني شدن در تمام سطوح و ابعاد آموزش عالي تأث
شده است.  جاديتنشي اجهاني شدن  ناپذير اجتناب دهيرسالت آموزش عالي و اثرات پد نيباور متخصصان، امروزه ب

بومي و ملي باشند. از طرف  ازهاييرود همواره متوجه ن مي از طرفي، مؤسساتي محلي و ملي هستند و انتظار ها دانشگاه
با نگاهي فراتر، سطح و عمق نظر و  ها دانشگاهاز جهاني شدن باعث شده تا  ناشي يها فرصتو  ها شرقابت، چال گر،يد

 يآموزش عال يساز يالملل بينمحلي،  -تنش جهاني  ني). برخي معتقدند راه حل رفع ا6گسترش دهند( را شيعمل خو
 يساز يالملل بين) و 7است( يساز يممكن به جهان يبه عنوان پاسخ يآموزش عال يساز يالملل بين قتي). در حق6است(
 كييي شدن و جهاني شدن الملل بين). 7كنند( تيآن را هدا يساز ياز جهان تر بيشتوانند  ها مي دولتاست كه  ينديفرا
پاسخ اي  ي شدن گونهالملل بين حالي كه تصور كرد، در زوريو كاتال دهنده توان عامل شتاب مي . جهاني شدن راستندين

كه  اي دارد، به گونه ها ملت و ها دولت انيي شدن اشاره به روابط مالملل بين). 8است، اما پاسخي است فعال و هوشمندانه(
و  ها تفاوتو رغبتي به احترام به  ليجهاني شدن تما دهي) اما پد1كند( مي قيرا تشو ها سنت و ها تفاوتو احترام به  شناخت

  ).9و1كند( مي ي را دنبالساز كسانيبرده و همگني و  ليرا تحل ها دولت از ارييمرزها ندارد و مباني بس
از  يمتفاوت في) و تعار1بوده است( ياز مباحث مهم محافل دانشگاه يكيشدن  يالملل بين رياخ يها سال در
با توجه به  يساز الملل بينشده است.  ليتشك ياز عناصر متعدد يساز يالملل بينارائه شده است.  يساز يالملل بين

 يآموزش عال ستميكشورها و س ييربنايتكامل ز يرو يمهم، اثرات ها ملت نيب ديو عقا يمانساز يافراد، وابستگ ييجابجا
ذكر  يبرنامه آموزش يساز يالملل بين يحركت به سو يبرا يمتعدد لي) و دال10داشته است( 1970از دهه  ژهيبه طور و

                                                 
  adibi@med.mui.ac.ir. رانياصفهان، اصفهان، ا يجامع نگر عملكرد گوارش، دانشگاه علوم پزشك قاتي(استاد)، مركز تحق يبياد مانيدكتر پ نويسنده مسؤول: *
. رانياصفهان، اصفهان، ا يعلوم پزشكدانشگاه مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،  ،مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكيگروه آموزش پزشكي،  ،يآموزش پزشك يدكتر يدانشجو ،يياله رضا بيحب

)rezaie.habib@edc.mui.ac.irيدانشگاه علوم پزشكمديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،  ،مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكيگروه آموزش پزشكي،  ،(استاد)، يوسفي رضاي)؛ دكتر عل 
)؛ larijani@tums.ac.ir. (رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يپزشك خياخالق و تار قاتي(استاد)، مركز تحق يجانيالر)؛ دكتر باقر aryousefy@edc.mui.ac.ir( .رانياصفهان، اصفهان، ا

  )rezaei_nima@yahoo.com. (رانيتهران، تهران، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يمولكول يمنولوژيا قاتيمركز تحق ،يدانشكده پزشك ،يمنولوژي)، گروه ااري(دانش ييرضا مايدكتر ن
  25/1/96، تاريخ پذيرش: 21/1/96، تاريخ اصالحيه: 24/12/95 تاريخ دريافت مقاله:



  اله رضايي و همكاران حبيب  علوم پزشكي آموزش يساز يالملل ه بيننقشه را نيتدوتجربه 
 

 http://ijme.mui.ac.ir )12(17: 1396ي / در آموزش علوم پزشك يتحول و نوآور يها بسته نامه ژهيمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/ و/  126

و  رآمدد ديي راهبردي، تولها مانياشاره كرد: رشد و توسعة منابع انساني، انعقاد پ ريتوان به موارد ز مي شده است كه
روابط  جاديا ت،يفيمان، رشد و توسعه فرهنگي ـ اجتماعي و فهم متقابل، بهبود كازس تجارت اقتصادي، ساخت ملت و

اقتصادي،  ليدال اسي،يس ليتوان گفت كه دال مي يملل و جهان. به طور كل ازهاييپژوهش و دانش، تحقق ن ديراهبردي، تول
 شنهاديرا پ يآموزش يها برنامه يساز يالملل بينبه سمت  حركتعلمي لزوم  لياجتماعي فرهنگي و دال ليدال
   ).12و11و8كند( مي

 كه به عنوان نمونه مطالعات نشان ي) به طور16تا13كرده است( دايرشد پ رياخ يها سالدر علوم در  يالملل بين يهمكار
 ني). چ18و17و14كرده است( دايپ شيافزا يالملل بيندر نوشتن مقاالت  يو ژاپن از همكار نيچ ،يدهد سهم كره جنوب مي

كه به  ISIشمار مقاالت ليدر برز 1993تا سال  1981). از سال 14(تدر نوشتن مقاله اس كايهمكار آمر نيتر بزرگ
درصد  250چاپ شده است  يالملل بين يكه به صورت همكار ياما مقاالت ،چاپ شده است ثابت مانده است يصورت فرد

كشور به طور  نيخورد و ا مي به چشم ليدرصد از مقاالت كشور برز 30در  يالملل بين ي). همكار8است( افتهي شيافزا
كشور انتشار  93با  1994كشور و در سال  70با  1990). هند در سال 19دهد( مي شيرا افزا يالملل بين يآهسته همكار

 59/17 كايدر آمر2014) در سال SCIMago( ماگويس بندي رتبه ستميآمار س يبا توجه به بررس ).13داشت( يمشاركت
 02/21 رانيدرصد و در ا22/26درصد، ژاپن  79/47درصد، آلمان  57/50درصد، انگلستان  59/17 نيدرصد، در چ
  ). 25تا20بوده است( يالملل بين يانجام شده به صورت همكار يها شدرصد از پژوه

 زيرا ن گريد يممكن است موارد يهمكار نيا جينتا. ستيفقط نوشتن مقاله ن يالملل بين يكه همكار الزم استنكته  نيا ذكر
 نيبد زين التيرفته است و تما شيپ يساز يالملل بينبه سمت  تر بيشگذشته  يها در دهه ي). آموزش عال26شامل شود(
كنند، در  مي را انتخاب گريد يدر كشورها لياغلب تحص ان،يدانشجو الكرده است به عنوان مث دايپ شيسمت گرا

حضور  يبرا نترنتيكنند و از ا مي نام ثبتداخل كشور  يات خارجمؤسسكنند، در  مي نام ثبت يخارج يآموزش يها برنامه
 مثال نيبه ا اناتيب نيبر ا يلي). به عنوان دل27كنند( مي استفاده گريد يكشورها يها دانشگاه يآموزش يها در دوره

سال  نيدر ا يآلمان 4000آلمان بودند و  يها دانشگاهدر  ينيچ يدانشجو 24000، 2012توان اشاره كرد كه در سال مي
درصد از  1987،5/46تا  1977 يها سال نيكه در ب ستياز لطف ن يخال زيآمار ن نيتوجه به ا ني). همچن28بودند( نيدر چ
در  يعراق يها يعلم هيأتبودند و  يمصر يها يعلم هيأتدر امارات،  يتخصص يمدرك دكتر يدارا يعلم هيأت ياعضا

داشتند  ياقتصاد ييكه توانا يشاگردان امارات ستميتا اواسط قرن ب ني). همچن10درصد قرار داشتند(5/15رده دوم با 
دمشق و بغداد  روت،يب هره،به قا هيبا بورس زيبرتر ن انيو قطر و دانشجو تيكو ن،يبحر يبه كشورها ليتحص يبرا

 االتيتوان ا مي دارند كه از جمله آنها الملل بيندر امارات متحده شعبه  ياديز ييكشورها ني). همچن10شدند( مي فرستاده
  ).10را نام برد( ايكانادا، فرانسه، و استرال كا،يمتحده آمر

 ييارهايداشته باشد و مع يالملل بين يسه دانشگاه علوم پزشك 1404تا سال  ديبا رانيكشور ا ينيسرزم شيسند آما طبق
در  500كسب رتبه بهتر از  ارهايمع نياز ا يكي ؛شده است دهيتدارك د يالملل بينبا عملكرد  يدانشگاه علوم پزشك يبرا

 ي). با بررس29است( )QSTimes( مزي) يا تاShanghai Jiaotong( يشانگها اي) SCIMago( ماگويس بندي رتبه
كشور  يعلوم پزشك يها دانشگاهكدام از  چيه يشانگها بندي رتبه ستميارائه شده است در س 2015كه در سال  بندي رتبه
از  كدام چيه ياز لحاظ نوآور 2014در سال  ماگويس بندي رتبه ستميس ي). با بررس30(ستندين 500رتبه باالتر از  يدارا

 يوب دانشگاه علوم پزشك تيرو تي) اما از لحاظ قابل31نداشتند( 500كشور رتبه باالتر از  يعلوم پزشك يها دانشگاه
علوم  يها دانشگاهكدام از  چيه 2016-2015در سال  زين مزيتا بندي ). در رتبه32داشت( اريرا در اخت 338تهران رتبه 
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از آن است كه از  يدر كشور حاك گريمطالعات انجام شده د جينتا ني). همچن33نداشتند( 500كشور رتبه باالتر از  يپزشك
در  شياز پ شيب ديبا يالملل بينو بازنگري و بهسازي آموزش عالي  ستيكشور مناسب ن تيوضع يساز يالملل بينلحاظ 

اي  ژهيكند توجه و مي جابيا ديي عصر جدها به هر حال، ضرورت ).34(رديدرسي كشور قرار گ زانيدستور كار برنامه ر
د در كنار حفظ بتوان ديآموزش عالي كشور با يآموزش يها . برنامهرديي صورت گساز يالملل بين كردهايينسبت به رو
باستاني و اسالمي، توسعه علمي، پژوهشي و مهندسي دانش،  نهيريو توجه به د نيي، اعتقادات دها سنت، ها شباورها، ارز

  ).1د(ساز فراهم يالملل بينرا در سطح  عهباورها و فرهنگ جام نش،يب
 يرا برا ييها نهيرا انجام دادند و هز يابتكارات يالملل بين يعلم يها ارتقاء برنامه يبرا ها دولتمختلف  يدر كشورها 

از  رراهبردي آموزش عالي كشو يها سياستو  ماتيتصم رانيدر ا نهيزم ني). در ا35اند( تبادالت فراهم كرده قيتشو
ساله  ستيب انداز چشمتوجه داشته است. براي مثال، در سند  كرديرو نيو به ا است بوده مسأله نيقبل متوجه ا ها مدت

 تياول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هو گاهيبه جا افتهيكشوري است توسعه  رانيا«شده است:  انيب
 شرفته،ي، برخوردار از دانش پالملل بيننده و مؤثر در روابط ساز عاملاسالمي و انقالبي، الهام بخش در جهان اسالم و با ت

 گاهيبه جا افتهيملي، دست  دياجتماعي در تول هيعلم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرما ديتوانا در تول
و كشورهاي  انهيقفقاز، خاورم انه،يم اييجنوب غربي (شامل آس ايياول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آس

، ارتقاي نسبي سطح درآمد اب و مستمر اقتصاديعلم، رشد پرشت ديبر جنبش نرم افزاري و تول دي) با تأكهيهمسا
كه توسط وزارت بهداشت، درمان و  يدر طرح تحول سالمت در حوزه آموزش علوم پزشك نهيزم ني). در ا36(»سرانه

 يبسته دارا ني). ا37پردازد( مي ها دانشگاهشدن  يالملل بينبه بحث  ها از بسته يكيبه اجرا در آمده است  يآموزش پزشك
 يآموزش يها و برنامه ينقشه راه شبكه تبادالت علم يساز ييو اجرا نيمحورها تدو نياز ا يكيچهار محور است كه 

به دانشگاه علوم  ژهيو تيمورمحور به صورت مأ نيمعتبر جهان است. ا يها دانشگاهبا  رانيا يعلوم پزشك يها دانشگاه
و با توجه به اسناد باال  ها دانشگاهشدن  يالملل بينبا توجه به ضرورت بحث  ني. بنابرادياصفهان واگذار گرد يپزشك
آموزش  يساز يالملل بيننقشه راه  هيدانشگاه، ته نيواگذارشده از طرف وزارت بهداشت به ا تيموجود، و مأمور يدست

  دانشگاه قرار گرفت. نيدر دستور كار ا يعلوم پزشك
  

  شرح تجربه
 دياز اسات يكيرا به  يآموزش علوم پزشك يساز يالملل بيننقشه راه  نيتدو تياصفهان مأمور يدانشگاه علوم پزشك

 يراهبر ميپروژه نمودند. ت يراهبر ميت نيگام اقدام به تدو نيدر اول شانيحوزه واگذار نمود. ا نيبرجسته و با تجربه در ا
 ندهيآ نيپروژه، متخصص دهنده نوان درخواستبه عاي  خانه وزارت نيمسؤولنفر بود كه شامل  7پروژه متشكل از 

هر فرد  فهيگذاشته شد، وظ يراهبر ميت يكه با اعضااي  جلسه نيبود. در اول يآموزش پزشك نيو متخصص يپژوه
جلسه  ني. در دومندينما يزيپروژه برنامه ر نيا يبرا كسالهيو قرار شد كه در مدت زمان مشخص شده  ديمشخص گرد

 تيمسؤول يپروژه اعالم نمودند و مجر يخود را به مجر ازيو لوازم مورد ن ليو وسا روهاين ،يراهبر ميعضو ت فرادا
  نمودند.  ليتشك يزيرا جهت برنامه ر ييها رمجموعهيخود ز ،يراهبر ميموارد را به عهده گرفت. هر فرد عضو ت هيته

  بود: ريشامل موارد ز يآموزش علوم پزشك يساز يالملل بيننقشه راه  نيشده جهت تدو يط يها گام
مشترك با  يآموزش يها و برنامه يتبادالت علمي  نهيدر زم ها دانشگاه يساز يالملل بين يها همؤلفاستخراج  -1

 اي، با استفاده از اسناد موجود، مطالعات كتابخانه يمورد پژوه يفيجهان با استفاده از روش مطالعه ك يها دانشگاه
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  مصاحبه با افراد مطلع 
  يپرسشنامه با استفاده از فاز قبل نيتدو -2
 يكمي  مطالعه كيدر  يالملل بين يها همؤلفكشور از لحاظ  يعلوم پزشك يها دانشگاهموجود  تيوضع ييشناسا -3

  شده  نيبا استفاده از پرسشنامه تدو يفيتوص
  يبا استفاده از وب كاو رانيا يعلوم پزشك يها دانشگاه يآموزش يها خدمات و برنامه گاهيجا نييتع -4
با استفاده از مصاحبه  يمورد پژوه يفيبا استفاده از روش مطالعه ك يخارج يكشورها يها دانشگاه تيوضع نييتب -5

  اي  مورد مطالعه و با استفاده از مطالعات كتابخانه تيبا جمع
  يبا استفاده از وب كاو ايمعتبر دن يعلوم پزشك يها دانشگاه يآموزش يها خدمات و برنامه گاهيجا نييتع -6
   رانيا يعلوم پزشك يها دانشگاه يآموزش يها و برنامه يتبادالت علم يساز يالملل بين يها همؤلفروند  نييتع -7
  جهان يعلوم پزشك يها دانشگاه يآموزش يها و برنامه يتبادالت علم يساز يالملل بين يها همؤلفروند  نييتع -8
با  رانيا يعلوم پزشك يها دانشگاهمشترك  يآموزش يها و برنامه يمطلوب شبكه تبادالت علم انداز چشم نييتب -9

  مورد مطالعه تيجهان با استفاده از جمع يها دانشگاه
فوكوس گروپ،  يها شمورد مطالعه با استفاده از رو تيمطلوب با استفاده از جمع ندهيبه آ دنينقشه راه رس نيتدو -10

  يو كنفرانس دلف يبارش افكار، كنفرانس دلف
 يآموزش علوم پزشك يساز يالملل بينجهت ارائه نقشه راه  يآموزش علوم پزشك يساز يالملل بين شيهما يبرگزار -11
  نهيزم نيدر ا ييتجارب اجرا انيو ب
اصفهان و معاونت  يدانشگاه علوم پزشك ارائه نقشه راه و بحث نقادانه در مورد نقشه راه در جلسات مختلف در -12

   يوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشك يآموزش
جهان  يها دانشگاهمشترك با  يآموزش يها و برنامه يتبادالت علمي  نهيدر زم ها دانشگاه يساز يالملل بين يها همؤلف ابتدا

ه با استفاده از اسناد موجود، مطالعات صورت ك نياستخراج شد. بد يمورد پژوه يفيبا استفاده از روش مطالعه ك
علوم  يها دانشگاهموجود  تيشد. سپس وضع ييشناسا يساز يالملل بين يها همؤلفمصاحبه با افراد مطلع  اي، كتابخانه
شد. نقاط قوت و  ييانجام شد شناسا يفيتوص يمطالعه كه به صورت كم كيدر  ها همؤلف نيكشور از لحاظ ا يپزشك

از  زين يخارج يكشورها يها دانشگاه تيشد. وضع ييصورت شناسا نيكشور بد يعلوم پزشك يها دانشگاهضعف 
 يها خدمات و برنامه گاهيشد. جا ييشناسااي  مورد مطالعه و با استفاده از مطالعات كتابخانه تيبا جمع مصاحبه قيطر

وب  يليدر امر آموزش با استفاده از كاوش تحل ايمعتبر دن يها دانشگاهو  رانيا يعلوم پزشك يها دانشگاه يآموزش
و  رانيا يعلوم پزشك يها دانشگاه يآموزش يها و برنامه يمتبادالت عل يساز يالملل بين يها همؤلفشد. روند  ييشناسا

 يعلوم پزشك يها دانشگاهمشترك  يآموزش يها و برنامه يمطلوب شبكه تبادالت علم انداز چشم جهان مشخص شد.
مفهوم  نييپس از تب شد. ميمطلوب ترس ندهيبه آ دنينقشه راه رس تيجهان نوشته شد و در نها يها دانشگاهبا  رانيا

 يمفهوم و جلب همكار نيبا ا يو دانشگاه يوزارت نيمسؤولآن جهت آشنا ساختن  يها همؤلف نييو تب يساز يالملل بين
 8از ساعت  ييگردهما ني. اديبرگزار گرد 1395ماه  وريشهر 17 خيدر تار ييگردهما نديو ادامه فرا يساز ادهيپ يآنها برا

برگزار  يو آموزش الملل بينامور  يوزارت نيمسؤولجلسه كه با حضور  نيعصر ادامه داشت. در ا 6صبح شروع و تا 
 يحضور داشتند و تمام زين ها دانشگاه الملل بينروابط  رانيمد و ها دانشگاه يليتكم التيو تحص يآموزش رانيشد. مد

  .ديگرد ياز آنها نظر خواه نديادامه فرا يبه آنها ارائه شد و برا ميمفاه



  علوم پزشكي آموزش يساز يالملل نقشه راه بين نيتدوتجربه   اله رضايي و همكاران حبيب
 

://ijme.mui.ac.irhttp  /129/  )12( 17؛ 1396/ هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي نامه بسته ويژه /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 اتيدر جهت انتقال تجرب يآموزش علوم پزشك يساز يالملل بينبا عنوان  يشيهما ،يساز يالملل بيناز اتمام نقشه راه  پس
افراد با تجربه دعوت شده بودند و تجارب خود را  شيهما ني. در اديبرگزار گرد نديفرا ميبه كل كشور توسط ت يالملل بين

 و دادن فراخوان و شيهما تيسا يراه انداز قي(از طر يالملل بين اتيتجرب ائهمقاله در خصوص ار نيارائه نمودند و چند
مهم در  يبود و گام يو دانشگاه يوزارت نيمسؤولنفر از  300با حضور حدود  شيهما نيا ديارائه گرد )مقاالت رشيپذ

  به كل كشور بود. ينوآور نيجهت انتقال ا
  

  نكات آموخته شده /بحث 
صفحه اطالعات از  1000آموزش حدود  يساز يالملل بين يها همؤلفاز  يكيبه عنوان  يالملل بين انيتعداد دانشجو نهيدر زم

  است. دهياطالعات به صورت مختصر ارائه گرد اين 1جدول پروژه استخراج شد در  نيمختلف جهان در ا يكشورها
  

  ).42تا38( ونيليبه م بيمختلف به تقر يها سالدر جهان در  يالملل بين انيتعداد دانشجو آمار: 1جدول
  تعداد دانشجو به ميليون  سال
1975  8/0  
1980  1/1  
1985  1/1  
1990  3/1  
1995  7/1  
2000  9/1  
2001  95/1  
2002  25/2  
2003  51/2  
2004  7/2  
2005  8/2  
2006  9/2  
2007  02/3  
2008  -  
2009  -  
2010  1/4  
2011  3/4  
2012  5/4  

  
). 41درصد بوده است(8 انهيدرصد بوده است. رشد سال 114، 2000نسبت به  2012در يالملل بين انيرشد تعداد دانشجو

، 2012). در 41وجود خواهد داشت( يالملل بين يدانشجو ونيليم 3/8، 2020در  ابديدرصد ادامه 8 انهياگر رشد سال
 انيرا نسبت به دانشجو يالملل بين انينسبت دانشجو نيباالتر تانو انگلس سيسوئ وزلند،يلوگزامبورگ، ن ش،ياتر ا،ياسترال
 انيدرصد از دانشجو53 ).41بود( يهند و كره جنوب ن،يچ ،يالملل بين يدانشجو رهيبازار ذخ نيتر بزرگ). 41دارند( يمحل
 انيدرصد از دانشجو 52 زبانيو كانادا م ايمتحده، انگلستان، آلمان، فرانسه، استرال االتيهستند. ا اياز آس يالملل بين
درصد) و 6( ايدرصد)، استرال6( درصد)، فرانسه6( درصد)، آلمان13( درصد)، انگلستان16( متحده االتيبودند. ا يالملل بين

درصد)، 2( شيدرصد)، اتر2( ايتاليدرصد)، ا2( نيدرصد)، چ2( ايدرصد)، اسپان3( ژاپندرصد)، 4( هيدرصد)، روس5كانادا (
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 گريدرصد)، د1( كيدرصد)، بلژ1درصد)، كره(1درصد)، هلند(1( سيدرصد)، سوئ2(يبجنو يقايدرصد)، آفر2( وزلندين
 زبانيهستند. اروپا م يالملل بين انيدانشجو زبانيم )17(درصد ECD ريغ يكشورها گري، د)8(درصدOECD يكشورها

بود.  انيدرصد از دانشجو18 ايو آس انيدرصد از دانشجو21 زبانيم يشمال يكايآمر ،يالملل بين انيدرصد از دانشجو48
درصد از 8 زباني، سه برابر شده است گرچه آنها م2000نسبت به سال  هيانوسيدر اق يالملل بين انيتعداد دانشجو

  ).41هستند( يالملل بين انيدانشجو
در  يالملل بين اني). سهم دانشجو43بودند( يالملل بين انيدانشجو ان،يدرصد از دانشجوOECD ،6 يدر كشورها 2014 در
درصد  18نسبت  نيو انگلستان ا وزلندين ا،يدرصد). در استرال 44بود( نيدر لوزامبرگ باالتر ينام ثبت انيدانشجو نيب

متحده  االتي، اOECD يكشورها نيبودند. در ب يالملل بين انينشجودا نام ثبت درصد از 53 ييايآس انيدانشجو بود.
درصد)، 10( درصد)، فرانسه15( انگلستان بيدرصد) و بعد از آن به ترت26( است يالملل بين انيدانشجو نيتر بيش زبانيم

  ).43درصد) قرار دارد(8( ايدرصد) و استرال10( آلمان
آنها تجربه  يآموزش عال نالتحصيال فارغدرصد از 20، 2020است كه تا  نياعالم شد ا 2011اروپا كه در  هياتحاد هدف
درصد رشد  OECD ،5 انيدانشجو نيتحرك در ب 2014تا  2013را در خارج داشته باشند. از  يكارآموز اي ليتحص

رشد در  زانيدرصد). در عوض م 20لهستان بود(در حدود  و وزلندين ،يلتون ،ياستون ك،يدر بلژ شيافزا نيتر بيشداشت. 
 افتهي شيدرصد افزا50، 2012تا  2005از  يخارج انيبود. تعداد دانشجو يمنف هيو ترك يژاپن، كره، اسلوان ا،ياسترال
   ).43است(

، 2020كرد كه تا  يزير يپ 2008برنامه دارند. برنامه ژاپن در سال  يالملل بين انيجذب دانشجو يمختلف برا يكشورها
برساند.  ونيليم كيبه  2025را تا  يالملل بين انيهدف دارد دانشجو اي). استرال3داشته باشد( يالملل بين يدانشجو 300000
  ).41است( 2020 رد يالملل بين يدانشجو500000جذب  نيهدف چ

 يروند روبه رشد يالملل بين انيجوموضوع است كه هر چند آمار دانش نيا دهنده آمار و اطالعات، نشان نيبه ا ينگاه
گردد چرا كه ارائه دهندگان باسابقه تر  مي روز به روز مشكل تر يالملل بين ياما وارد شدن به بازار جذب دانشجو ؛دارد
كار را دارند. رقابت  نيا ييهستند و با توجه به برند خود توانا تر بيش يبه دنبال جذب دانشجو ،يآموزش يها دوره

 نهيزم نيدر ا يمناسب يابيعرصه موفق خواهد بود كه بازار نيدر ا يدهندگان برتر وجود دارد و كشور هيارا نيب ياديز
اقامت و  ازيامت ،يالتحصيل فارغكردن كار پس از  دايپ ازيمانند امت يازاتياز كشورها امت يبعض نهيزم نيداشته باشد. در ا

  دانشجو را در دستور كار خود دارند. ليتحص نهيآوردن هز نييپا يحت
مختلف  يوجود دارد چرا كه در آمارها يدانيم يبه بررس ازين يآموزش علوم پزشك نهيبازار هدف در زم ييشناسا يبرا

 انيتعداد آمار دانشجو يبه عبارت اياست  ييچه كشورها يليهر رشته تحص يمشخص نشده است كه بازار هدف برا
 ژهيبه انجام مطالعات و ازيموضوع ن نيو ا تمختلف مشخص نشده اس يها رتبط در رشتهم يكشورها يالملل بين

  دارد. يدانيم يابيبازار
دارد و  نهيزم نيدر ا رانيكه كشور ا يتبادل دانشجو و نقاط قوت نهيمختلف جهان در زم يبه آمار كشورها ينگاه با

برد كه هر چند حركت كشور به سمت جذب  يپ يديموضوع كل نيبد قيتحق ميكشور فراهم است ت يكه برا ييها فرصت
 انيجذب دانشجو نهيرا دارد كه در زم نيران توان ايكشور ا يآغاز شده است ول ريد يليخ يالملل بين انيدانشجو

   موجود در منطقه را به خود اختصاص دهد. يالملل بين انياز دانشجو ياديسهم ز يعلوم پزشك يها در رشته يالملل بين
 يمجر ميداخل كشور در ارائه اطالعات به ت يها دانشگاه فيضع يپروژه با آن مواجه بود همكار نياز مشكالت كه ا يكي
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انجام شده در حوزه آموزش علوم  يالملل بين يامر كم بودن آمار و اطالعات مربوط به كارها نيا لياز دال يكيبود و 
  در كشور بود. يپزشك

  
  گيري نتيجه
 هيته رساختيبر ز يبر رشته و نگاه مبتن يبا دو نگاه مبتن يآموزش علوم پزشك يساز يالملل بينپروژه، نقشه راه  نيدر ا
 ،يآموزش علوم پزشك يساز يالملل بيناهداف  ،يآموزش علوم پزشك يساز يالملل بين انداز چشم رندهيكه در برگ ديگرد

 يساز يالملل بينمرتبط با  ياتيعمل يها و بسته يآموزش علوم پزشك يساز يالملل بينبه اهداف  يابيدست يبرنامه زمان
  است.  يآموزش علوم پزشك يساز يالملل بينجهت  ازيمورد ن يها نامه نييو فهرست آ يآموزش علوم پزشك

 يآموزش علوم پزشك يساز يالملل بيندر حوزه  يزيخود اقدام به برنامه ر خيبار است كه در تار نياول يبرا رانيا كشور
 يآموزش علوم پزشك يساز يالملل بينشده در نقشه راه  نيراستا قادر خواهد بود كه به اهداف تدو نينموده است و در ا

مهم را به سرانجام  نيا يرا دارد كه با كار گروه نيتوان ا يشود ول واجهم ييها شبا چال نهيزم نيبرسد و چه بسا در ا
، ها دانشگاه نيب يها تيمأمور مي. پس از تسهدينما يخصوص طراح نيرا در ا ييها برنامه رهدوبابرساند و پس از آن 

 نيتدو يپروژه برا نيا رپروژه و آمار و اطالعات موجود د نيقادر خواهند بود از تجارب استفاده شده در ا ها دانشگاه
قادر خواهد بود از  زين يو فناور قاتيعلوم و تحق . وزارتندياقدام نما يالملل بين تيانجام فعال نهينقشه راه خود در زم

 نيعمده ا يها تياز مز يكي. ديآموزش در آن وزارتخانه اقدام نما يساز يالملل بيننقشه راه  نيتدو يپروژه برا نيتجارب ا
 يساز ييموضوع در اجرا نينقشه راه بود كه ا يدر طراح يو دانشگاهاي  خانه وزارتنفعان  يذ يتمام يريپروژه درگ

  خواهد نمود. يانيكمك شا يالملل بين يها تيفعال
  

  قدرداني
 ،يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك الملل بينامور  ،يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك ياز معاونت آموزش

اصفهان، مركز مطالعات و توسعه آموزش  يدانشگاه علوم پزشك يگذار استياصفهان، دفتر س يدانشگاه علوم پزشك
دانشگاه  الملل بيناصفهان، امور  يعلوم پزشك انشگاهد يو فناور قاتياصفهان، معاونت تحق يدانشگاه علوم پزشك يپزشك

كه  يبانيو پشت يمعنو ،يفكر يها تيكرمان به خاطرحما يدانشگاه علوم پزشك يپژوه ندهياصفهان، مركز آ يعلوم پزشك
و  ورن اميپ يها دانشگاه ،يآزاد اسالم يها دانشگاهكشور،  يعلوم پزشك يها دانشگاه يپروژه نمودند و از تمام نياز ا

 انياستان اصفهان، دانشجو يها دانشگاه يخارج انيدانشجو يسرپرست ،يوزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
 الملل بينامور  نيمسؤولو  نياز معاون اطالعات و آوري جمعدر  يبه خاطر همكار اصفهان يدانشگاه علوم پزشك يخارج

كشور كه  يعلوم پزشك يها دانشگاه يليتكم التيتحص رانيو مد يزشامور آمو رانيكشور، مد يعلوم پزشك يها دانشگاه
پروژه در  يراهبر ميبا ت يتنگاتنگ يپروژه همكار نيكه در ا يزانيعز ريپروژه به ثمر نشست و سا نيآنها ا يفكربا هم

شد كمال  يخوددارآنها  يمقاله از ذكر اسام نيتعداد كلمه، در ا تيمحدود ليبه دل يداشتند ول يو عمل يمراحل علم يط
  .ديآ مي به عمل يو قدردان تشكر
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